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ETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja 
energeetikakomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. jagab komisjoni seisukohta, et tugev ja konkurentsivõimeline terasetööstus on Euroopa 
tööstusbaasi jaoks oluline; juhib tähelepanu sellele, et EL on maailmas suuruselt teine 
terasetootja tootmismahuga üle 177 miljoni tonni terast aastas, mis on ülemaailmsest 
toodangust 11%; juhib lisaks tähelepanu sellele, et kaubanduspoliitikal võib olla tähtis osa 
terasetööstuse arengu toetamisel; 

2. rõhutab, et ELi jaoks on üks parimaid viise oma tööstuse kaitsmiseks luua stiimuleid 
terase tootmiseks kõige tõhusamate ja õiglasemate tootmisprotsesside abil; juhib 
tähelepanu sellele, et selliste stiimulite loomisel on väga tähtis standardimine ja 
riigihankepoliitika ning ELi läbivaadatud riigihankepoliitika direktiivides võetakse 
olelusringi kulude põhimõtte raames arvesse ka tootmisprotsesside negatiivseid 
keskkonnaalaseid välismõjusid;

3. taunib asjaolu, et mõned kaubanduspartnerid on kehtestanud ebaõiglased 
kaubandustõkked, nt toorainete (nt vanaraud) ekspordipiirangud ja eksporditollimaksud, 
mis on vähendanud toorainete kättesaadavust ja suurendanud asjatult terasetootmise 
kulusid ELis;

4. juhib tähelepanu sellele, et vanaraud on strateegiline tooraine, ja toetab komisjoni 
meetmeid tooraineteturu, eelkõige rauamaagi, koksisöe ja ringlussevõetavate materjalide 
turu juurdepääsuvabaduse parandamiseks, ning on seisukohal, et selline 
juurdepääsuvabadus on oluline tegur Euroopa terasetööstuse konkurentsivõime tagamisel 
ülemaailmses plaanis; rõhutab siiski, et terase ringlussevõttu tuleb soodustada, et muuta 
ELi terasetööstus jätkusuutlikumaks ja toorainete impordist vähem sõltuvaks, muuta 
tootmine tõhusamaks, edendades samal ajal tootmisprotsessidega seotud innovatsiooni ja 
vähendades terasetootmise keskkonnamõju kogu tootmisahela lõikes, ning selleks, et 
suurendada nõudlust säästvate terasest ehitustoodete järele; nõuab tungivalt, et komisjon 
algataks terasest ehitustoodete säästvusega (SustSteel) seotud standardimistegevuse;

5. rõhutab asjaolu, et kolmandate riikide seatud ebaõiglased kaubandustõkked sellise 
tooraine suhtes on vaja kaotada, vajaduse korral vastastikuse põhimõtte alusel, mis 
eelkõige tugineb Euroopas metallijäätmete käitlemisele ja kasutamisele kohaldatavatele 
rangetele keskkonnaeeskirjadele;

6. taunib asjaolu, et mõned ELi kaubanduspartneritest rakendavad ebaõiglasi ja piiravaid 
meetmeid, nt investeeringupiirangud ja kodumaist terasetööstust kaitsvad eelistused 
riigihangetes, mis takistavad ebaõiglaselt ELi teraseeksporti; taunib samuti asjaolu, et 
alates ülemaailmse kriisi algusest 2008. aastal kasutavad paljud kolmandad riigid oma 
terasetööstuse toetamiseks üha tugevamaid protektsionistlikke meetmeid;

7. rõhutab, et terasetoodete õiglane kaubandus saab toimida üksnes töötajate põhiõigusi ja 
keskkonnastandardeid järgides;
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8. nõuab, et komisjon tagaks, et kõigist käimasolevatel ja tulevastel 
kaubandusläbirääkimistel võetavatest ning kehtivates ja tulevastes kaubanduslepingutes 
fikseeritud kohustustest peetaks tõepoolest kinni; palub komisjonil kasutada tulemuslikult 
ja kiiresti ELi kaubanduse kaitsemeetmeid ning kasutada vajaduse korral WTO 
eeskirjadega kooskõlas olevat vaidluste lahendamise mehhanismi ning võidelda ELi huve 
kahjustavate ebaausate kaubandustavade ja paljudes kolmandates riikides rakendatavate 
protektsionistlike meetmete tugevdamise vastu, eriti kui piirangud puudutavad tooraineid;

9. juhib tähelepanu sellele, et ülemaailmsel teraseturul on endiselt hinnanguliselt 542 miljoni 
tonni suurune tootmisvõimsuse ülejääk; tuletab meelde, et Hiina tootmisvõimsuse ülejääk 
on 200 miljonit tonni, samas kui tema toodang kokku moodustab 50% ülemaailmsest 
kogutoodangust; 

10. kutsub komisjoni üles tagama tulevastes kaubanduslepingutes Euroopa terase ja 
terasetoodete ekspordi- ja turulepääsuvõimaluste tunduv paranemine;

11. juhib tähelepanu sellele, et terasetööstus on kaubanduse kaitsemeetmete kõige sagedasem 
kasutaja; väljendab muret seoses pika ajaga – keskmiselt kaks aastat –, mida komisjon 
vajab dumpinguvastaste meetmete algatamiseks, samal ajal kui USA puhul on selle 
ajavahemiku pikkuseks vaid kuus kuud; palub komisjonil võtta meetmeid tagamaks, et 
ELil oleksid olemas tulemuslikud kaubanduse kaitsemeetmed, mida saab kiirelt kasutusele 
võtta ja mis võimaldavad ELil dumpingujuhtumite korral sujuvamalt tegutseda, nagu seda 
nõuab halastamatu konkurents, millega Euroopa tööstus globaliseerunud majanduses 
silmitsi seisab;

12. nõuab tungivalt, et komisjon kontrolliks, et süsteem „Surveillance 2” pakub vähemalt 
samu järelevalve- ja kontrollitagatisi ebaausate toetuste ja dumpingu vastu nagu teatavate 
raua- ja terasetoodete impordi eelneva järelevalve süsteem, mis on sätestatud komisjoni 
määruses (EL) nr 1241/2009;

13. on seisukohal, et Euroopa ettevõtted kolmandates riikides peaksid samuti rakendama 
ettevõtete sotsiaalse vastutuse ja töötajate kaasamisega seotud ELi standardeid ning et 
piirkondlikku arengut tuleks edendada;

14. toetab komisjoni kava viia läbi ELi tööstusele avalduva mõju hindamine, mis võtab enne 
vabakaubanduslepingute allkirjastamist arvesse terasesektori huve ja probleeme;

15. palub komisjonil korrapäraselt hinnata nii jõustunud kui ka läbirääkimisetapis olevate 
kokkulepete kumulatiivset mõju konkreetsete ja kindlaksmääratud kriteeriumide alusel, sh 
selles suhtes, kuidas on kaasatud sidusrühmad;

16. on seisukohal, et läbirääkimised ELi kaubanduspartneritega peaksid põhinema 
vastastikusel lähenemisviisil, mille puhul võetakse arvesse selliseid kaalutlusi nagu 
juurdepääs uutele turgudele, juurdepääs toorainetele, kasvuhoonegaaside heite ja 
investeeringute ülekandumise oht, tegutsemistingimuste võrdsus ning oskusteabe 
ülekandumine;

17. kutsub komisjoni üles alustama ELis suuremaid impordikoguseid turustavate 
kaubanduspartneritega, näiteks Türgi ja Abu Dhabiga, läbirääkimisi koguste piiramise üle;
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18. nõuab tungivalt, et komisjon töötaks võimalikult kiiresti välja strateegilise nägemuse oma 
tööstuspoliitika kohta, et muu hulgas aidata struktuurse liigvõimsuse all kannatavaid 
tööstussektoreid, viies ühtlasi kaubanduspoliitika kooskõlla ELi strateegiliste huvidega;

19. nõuab tungivalt, et komisjon jälgiks vanametalli turge ja kaaluks võimalikke meetmeid, 
mida saaks vajaduse korral võtta, et tegeleda kasvuhoonegaaside heite ülekandumisega 
ELi-välistesse riikidesse; 

20. rõhutab, et uuendustegevus uute toodete, näiteks ülitugeva ja samas painduva terase ning 
uute tootmisprotsesside loomiseks on võti Euroopa terasetööstuse konkurentsivõime 
tõstmiseks võrreldes kolmandate riikide tarnijatega ja seda valdkonda tuleks eraldi 
toetada;

21. on veendunud, et töötajate osalemine innovatsiooni- ja restruktureerimistegevuses on 
majandusedu parim tagatis;

22. kutsub komisjoni üles kasutama Euroopa Söe- ja Teraseühenduse positiivseid kogemusi, 
eelkõige kolmepoolsete strateegiliste kaalutluste ja teadusuuringute valdkonnas ja looma 
vastavalt kolmepoolse komisjoni „Teras 2020”.
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