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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι μία ισχυρή και ανταγωνιστική βιομηχανία 
χάλυβα είναι σημαντική για τη βιομηχανική βάση της Ευρώπης· επισημαίνει ότι η ΕΕ 
είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός χάλυβα παγκοσμίως, με παραγωγή μεγαλύτερη 
από 177 εκατ. τόνους χάλυβα τον χρόνο, που αποτελεί το 11 % της παγκόσμιας 
παραγωγής· περαιτέρω, τονίζει ότι η εμπορική πολιτική μπορεί να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ανάπτυξης της χαλυβουργίας· 

2. τονίζει ότι ένας από τους καλύτερους τρόπους για την ΕΕ να υπερασπιστεί τη βιομηχανία 
της είναι να παράσχει κίνητρα για την παραγωγή χάλυβα μέσω των πλέον 
αποτελεσματικών και νόμιμων διαδικασιών παραγωγής· επισημαίνει ότι οι πολιτικές 
τυποποίησης και δημοσίων συμβάσεων διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη 
δημιουργία των εν λόγω κινήτρων και ότι η αρχή «κόστους κύκλου ζωής» που θεσπίζεται 
στις αναθεωρημένες οδηγίες της ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις λαμβάνει επίσης 
υπόψη τους περιβαλλοντικούς αρνητικούς εξωτερικούς παράγοντες των διαδικασιών 
παραγωγής·

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένοι εμπορικοί εταίροι έχουν επιβάλει 
παράνομους εμπορικούς φραγμούς, όπως εξαγωγικούς περιορισμούς και εξαγωγικούς 
δασμούς στις πρώτες ύλες (π.χ. παλαιοσίδηρος), οι οποίοι έχουν συμβάλει στη μείωση της 
διαθεσιμότητας των πρώτων υλών και στην αύξηση του κόστους παραγωγής χάλυβα στην 
ΕΕ·

4. επισημαίνει ότι ο παλαιοσίδηρος είναι στρατηγική πρώτη ύλη και υποστηρίζει τη δράση 
της Επιτροπής με στόχο την αύξηση της ελεύθερης πρόσβασης σε αγορές πρώτων υλών, 
ιδίως σε αγορές σιδηρομεταλλεύματος, άνθρακα οπτανθρακοποίησης και ανακυκλώσιμων 
υλικών, θεωρεί δε ότι η εν λόγω ελευθερία πρόσβασης αποτελεί σημαντικό στοιχείο για 
την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής χαλυβουργίας σε παγκόσμιο 
επίπεδο· τονίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να παρέχονται κίνητρα για την ανακύκλωση χάλυβα 
ώστε η βιομηχανία χάλυβα στην ΕΕ να καταστεί πιο βιώσιμη και πιο ανεξάρτητη από τις 
εισαγωγές πρώτων υλών, να καταστεί πιο αποτελεσματική η παραγωγή, προωθώντας 
παράλληλα την καινοτομία των παραγωγικών διαδικασιών και μειώνοντας τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής χάλυβα στο σύνολο της αλυσίδας παραγωγής 
και προκειμένου να τονωθεί η ζήτηση βιώσιμων προϊόντων κατασκευών από χάλυβα· 
καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει τις δραστηριότητες τυποποίησης που σχετίζονται με τη 
βιωσιμότητα των προϊόντων κατασκευών από χάλυβα (SustSteel)·

5. επισημαίνει ότι πρέπει να αρθούν οι άδικοι εμπορικοί φραγμοί που θέτουν τρίτες χώρες 
που αφορούν τις εν λόγω πρώτες ύλες, εφόσον είναι αναγκαίο, μέσω μιας προσέγγισης 
αμοιβαιότητας που θα βασίζεται ιδιαίτερα στους αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανόνες 
που εφαρμόζονται στην Ευρώπη όσον αφορά την επεξεργασία και τη χρήση 
παλαιοσιδήρου·
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6. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένοι από τους εμπορικούς μας εταίρους 
εφαρμόζουν άδικα περιοριστικά μέτρα, όπως περιορισμούς των επενδύσεων και 
προτιμησιακές αναθέσεις δημόσιων συμβάσεων, για την προστασία της εγχώριας 
βιομηχανίας, έναντι του ανταγωνισμού της ΕΕ, τα οποία παρεμποδίζουν αδικαιολόγητα 
τις εξαγωγές χάλυβα της ΕΕ· εκφράζει επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι, μετά την 
έναρξη της παγκόσμιας κρίσης το 2008, παρατηρείται αύξηση της εντατικοποίησης των 
προστατευτικών μέτρων που εφαρμόζονται από πολλές τρίτες χώρες για τη στήριξη της 
χαλυβουργίας τους·

7. τονίζει ότι το δίκαιο εμπόριο προϊόντων χάλυβα μπορεί να λειτουργήσει μόνον εφόσον 
τηρούνται τα θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα και περιβαλλοντικά πρότυπα·

8. προτρέπει την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι όλες οι δεσμεύσεις στις υφιστάμενες και 
μελλοντικές εμπορικές διαπραγματεύσεις και συμφωνίες τηρούνται όντως· καλεί την 
Επιτροπή να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά και άμεσα τα κοινοτικά μέσα εμπορικής 
άμυνας της ΕΕ και, σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ, να προσφύγει, εφόσον είναι 
αναγκαίο, στον μηχανισμό επίλυσης των διαφορών, και να καταπολεμήσει άδικες 
εμπορικές πρακτικές ενάντια στα συμφέροντα της ΕΕ, καθώς και την εντατικοποίηση 
προστατευτικών μέτρων που εφαρμόζονται από πολλές τρίτες χώρες, ιδίως όταν 
σχετίζονται με περιορισμούς που αφορούν πρώτες ύλες·

9. επισημαίνει ότι η παγκόσμια αγορά χάλυβα εξακολουθεί να πλήττεται από πλεονάζουσα 
παραγωγική ικανότητα, που υπολογίζεται σε 542 εκατομμύρια τόνους· υπενθυμίζει ότι η 
Κίνα παρουσιάζει πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα 200 εκατομμύριων τόνωνου, ενώ 
η συνολική παραγωγή της αντιπροσωπεύει το 50% της συνολικής παγκόσμιας 
παραγωγής· 

10. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει, στο πλαίσιο των μελλοντικών εμπορικών 
συμφωνιών, τη σημαντική βελτίωση των δυνατοτήτων εξαγωγής του ευρωπαϊκού χάλυβα 
και των προϊόντων χάλυβα και πρόσβασης αυτών στις αγορές·

11. επισημαίνει ότι η χαλυβουργία είναι ο πιο συχνός χρήστης μέσων εμπορικής άμυνας· 
εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά το χρονικό διάστημα –κατά μέσο όρο δύο έτη–
που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να κινήσει μέτρα αντιντάμπινγκ, ενώ, στην 
περίπτωση των ΗΠΑ, η περίοδος αυτή είναι μόνο έξι μήνες· καλεί την Επιτροπή να λάβει 
μέτρα που θα εξασφαλίζουν ότι η ΕΕ διαθέτει αποτελεσματικά μέσα εμπορικής άμυνας 
που μπορούν να αναπτυχθούν με ταχείς ρυθμούς και τα οποία θα της παρέχουν τη 
δυνατότητα να λειτουργήσει ταχύτερα για την αντιμετώπιση περιπτώσεων ντάμπινγκ, 
όπως απαιτείται λόγω του σκληρού ανταγωνισμού [ου αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή 
βιομηχανία στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία·

12. προτρέπει την Επιτροπή να εξακριβώσει ότι το σύστημα «Επιτήρηση 2» κατοχυρώνει 
τουλάχιστον τις ίδιες εγγυήσεις επιτήρησης και εποπτείας έναντι των παράνομων 
επιδοτήσεων και του ντάμπινγκ με το σύστημα προηγούμενης επιτήρησης της Ένωσης 
των εισαγωγών ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα που θεσπίζεται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1241/2009) της Επιτροπής·

13. θεωρεί ότι τα πρότυπα της ΕΕ που αφορούν την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) καθώς 
και εκείνα που αφορούν τη συμμετοχή των εργαζομένων πρέπει επίσης να εφαρμόζονται 
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από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε τρίτες χώρες στις οποίες διοχετεύονται επενδύσεις, 
και ότι πρέπει να προάγεται η περιφερειακή ανάπτυξη·

14. στηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να προβεί σε εκτίμηση των επιπτώσεων στη 
βιομηχανία της ΕΕ η οποία θα λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα και τις προκλήσεις του 
τομέα της χαλυβουργίας πριν από την υπογραφή συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών·

15. ζητεί από την Επιτροπή να προβαίνει τακτικά σε σωρευτικές εκτιμήσεις του αντίκτυπου 
των συμφωνιών που ισχύουν σήμερα και αυτών που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση, 
βάσει ειδικών και καθορισμένων κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον 
οποίο συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι·

16. θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις με τους εμπορικούς εταίρους μας πρέπει να στηρίζονται 
σε μια προσέγγιση αμοιβαιότητας στην οποία θα λαμβάνονται υπόψη θέματα όπως η 
πρόσβαση σε νέες αγορές, η πρόσβαση σε πρώτες ύλες, ο κίνδυνος διαρροών άνθρακα 
και απωλειών λόγω επενδυτικού κόστους, οι ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και η διαρροή 
τεχνογνωσίας·

17. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε διαπραγματεύσεις με εμπορικούς εταίρους 
που εξάγουν μεγάλο όγκο προς την ΕΕ, όπως π.χ. η Τουρκία και το Αμπού Ντάμπι, με 
θέμα τον περιορισμό των ποσοτήτων·

18. προτρέπει την Επιτροπή να αναπτύξει, το συντομότερο δυνατόν, ένα στρατηγικό όραμα 
σχετικά με τη βιομηχανική πολιτική της, το οποίο μεταξύ άλλων θα βοηθούσε τους 
βιομηχανικούς κλάδους που πλήττονται από διαρθρωτική πλεονάζουσα παραγωγική 
ικανότητα, εναρμονίζοντας παράλληλα την εμπορική πολιτική με τα στρατηγικά 
συμφέροντα της ΕΕ·

19. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τις αγορές παλαιοσιδήρου και να εξετάσει το 
ενδεχόμενο λήψης μέτρων, εφόσον είναι αναγκαίο, για την αντιμετώπιση της διαρροής 
διοξειδίου του άνθρακα σε χώρες εκτός ΕΕ· 

20. τονίζει ότι οι καινοτομίες σε σχέση με νέα προϊόντα (όπως οι εξαιρετικά ανθεκτικοί και 
ταυτόχρονα εύκαμπτοι χάλυβες) και νέες παραγωγικές διαδικασίες αποτελούν το κλειδί 
για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας χάλυβα έναντι 
των παρόχων από τρίτες χώρες και ότι ο εν λόγω τομέας θα πρέπει να λάβει ιδιαίτερη 
στήριξη·

21. είναι πεπεισμένο ότι η συμμετοχή των εργαζομένων σε μέτρα καινοτομίας και 
αναδιάρθρωσης αποτελεί την καλύτερη εγγύηση της οικονομικής επιτυχίας·

22. καλεί την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στις θετικές εμπειρίες της ΕΚΑΧ, ιδίως τις 
τριμερείς στρατηγικές διασκέψεις και την έρευνα, και να συστήσει αντίστοιχα τριμελή 
επιτροπή με τίτλο «Χάλυβας 2020».
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