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EHDOTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

1. yhtyy komission kantaan, jonka mukaan vahva ja kilpailukykyinen terästeollisuus on 
unionin teollisen perustan tärkeä osatekijä, että unioni on maailman toiseksi suurin 
teräksen tuottaja, että unionin vuosituotanto on yli 177 miljoonaa terästonnia ja että 
unionin osuus maailman teräksen tuotannosta on 11 prosenttia; huomauttaa myös, että 
kauppapolitiikalla voi olla merkittävä tehtävä terästeollisuuden kehittämisen 
edistämisessä; 

2. korostaa, että yksi parhaita tapoja, joilla EU voi puolustaa teollisuuttaan, on tarjota 
kannustimia sille, että terästä tuotetaan käyttämällä tehokkaimpia ja oikeudenmukaisimpia 
tuotantoprosesseja; panee merkille, että standardoinnilla ja julkisiin hankintoihin liittyvillä 
politiikoilla on erittäin tärkeä tehtävä tällaisten kannustimien luomisessa ja että EU:n 
tarkistetuissa julkisia hankintoja koskevissa direktiiveissä määritellyssä 
elinkaarikustannusperiaatteessa otetaan myös huomioon tuotantoprosessien ympäristöön 
liittyvät haitalliset ulkoiset vaikutukset;

3. pitää valitettavana sitä, että jotkut kauppakumppanit ovat asettaneet epäoikeudenmukaisia 
kauppaesteitä, kuten vientirajoituksia ja raaka-aineiden (esimerkiksi rautaromun) 
vientitulleja, jotka ovat osaltaan heikentäneet raaka-aineiden saatavuutta ja nostaneet 
kohtuuttomasti unionin terästeollisuuden tuotantokustannuksia;

4. panee merkille, että rautaromu on strateginen raaka-aine, ja tukee komission toimia, joilla 
parannetaan pääsyä raaka-aineiden markkinoille, erityisesti rautamalmin, koksihiilen ja 
kierrätysmateriaalien markkinoille, sekä katsoo, että tällainen vapaa pääsy on tärkeä 
osatekijä eurooppalaisen terästeollisuuden maailmanlaajuisen kilpailukyvyn takaamisessa; 
painottaa kuitenkin, että teräksen kierrätystä on edistettävä, jotta EU:n terästeollisuudesta 
voitaisiin tehdä kestävämpi ja riippumattomampi raaka-aineiden tuonnista ja tehostaa 
tuotantoa samalla, kun edistetään tuotantoprosessien innovointia ja vähennetään 
teräksentuotannon ympäristövaikutuksia koko tuotantoketjun varrella, sekä lisätään 
kestävien teräsrakennustuotteiden kysyntää; kehottaa komissiota aloittamaan 
teräsrakennustuotteiden kestävyyteen liittyvät standardointitoimet (SustSteel);

5. korostaa, että kolmansien maiden tällaisille raaka-aineille asettamat epäoikeudenmukaiset 
kauppaesteet on poistettava, tarvittaessa vastavuoroisen lähestymistavan pohjalta, 
perustana erityisesti ne tiukat ympäristösäännöt, joita Euroopan unionissa sovelletaan 
romun käsittelyyn ja käyttöön;

6. pitää valitettavana sitä, että jotkin unionin kauppakumppanit soveltavat 
epäoikeudenmukaisia rajoittavia toimia, kuten investointirajoituksia sekä kotimaista 
terästeollisuutta suojaavia julkisten hankintojen rajoituksia, jotka haittaavat 
kohtuuttomasti unionin teräksen vientiä; pitää valitettavana myös sitä, että 
maailmanlaajuisen kriisin puhjettua vuonna 2008 monet kolmannet maat soveltavat entistä 
tiukempia protektionistisia toimia tukeakseen terästeollisuuttaan;
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7. korostaa, että oikeudenmukaisuus terästuotteiden kaupassa voi toteutua ainoastaan, jos 
siinä toimitaan perustavanlaatuisia työntekijöiden oikeuksia ja ympäristönormeja 
noudattaen;

8. kehottaa komissiota varmistamaan nykyisiin ja tuleviin kauppaneuvotteluihin ja 
kauppasopimuksiin sisältyvien kaikkien sitoumusten asianmukaisen kunnioittamisen; 
kehottaa komissiota soveltamaan tehokkaasti ja nopeasti unionin kaupan suojakeinoja ja 
WTO:n sääntöjen mukaisesti turvautumaan tarvittaessa riitojenratkaisumekanismiin ja 
torjumaan unionin etuja vahingoittavia hyvän kauppatavan vastaisia käytäntöjä ja monien 
kolmansien maiden soveltamien protektionististen toimien tehostamista, erityisesti, jos on 
kyse raaka-aineita koskevista rajoituksista;

9. huomauttaa, että maailman teräsmarkkinat kärsivät edelleen ylituotannosta, jonka 
arvioidaan olevan 542 miljoonaa tonnia; muistuttaa, että Kiinan osuus ylituotannosta on 
200 miljoonaa tonnia ja että sen kokonaistuotanto muodostaa 50 prosenttia maailman 
kokonaistuotannosta; 

10. kehottaa komissiota tulevissa kauppasopimuksissa varmistamaan, että eurooppalaisen 
teräksen ja teräkseen pohjautuvien tuotteiden vientimahdollisuuksia ja markkinoille 
pääsyä tehostetaan tuntuvasti;

11. panee merkille, että terästeollisuus on kaupan suojakeinojen yleisin käyttäjä; ilmaisee 
olevansa huolissaan pitkästä – keskimäärin kaksi vuotta kestävästä – ajanjaksosta, jonka 
komissio tarvitsee polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden käynnistämiseen, kun 
Yhdysvalloissa samaan asiaan menee vain kuusi kuukautta; kehottaa komissiota 
ryhtymään toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että unionilla on tehokkaita kaupan 
suojakeinoja, jotka voidaan ottaa käyttöön nopeasti ja joiden avulla se voi toimia 
nopeammin ja tarvittaessa vastata polkumyyntitapauksiin, kun eurooppalainen teollisuus 
joutuu kohtaamaan kovaa kilpailua maailmanlaajuiseksi muuttuneessa taloudessa;

12. kehottaa komissiota tarkistamaan, että ”Surveillance 2” -järjestelmä antaa vähintään samat 
tarkkailu- ja valvontatakuut epäoikeudenmukaista tukien polkumyyntiä vastaan kuin 
”tiettyjen rauta- ja terästuotteiden tuonnin ennakkotarkkailujärjestelmä”, josta säädetään 
komission asetuksessa (EU) N:o 1241/2009;

13. katsoo, että myös kolmansissa maissa toimivien unionin yritysten olisi noudatettava 
sosiaalista vastuuta ja työntekijöiden osallistumista koskevia unionin normeja ja että 
alueellista kehitystä olisi edistettävä;

14. tukee komission suunnitelmaa tehdä EU:n teollisuudesta vaikutustenarviointi, jossa 
otetaan huomioon teräsalan edut ja haasteet, ennen vapaakauppasopimusten 
allekirjoittamista;

15. pyytää, että komissio arvioi säännöllisesti sekä tällä hetkellä voimassa olevien että
neuvoteltavina olevien sopimusten kerrannaisvaikutuksia määriteltyjen erityiskriteerien 
perusteella, sidosryhmien osallistuminen mukaan luettuna;

16. katsoo, että neuvottelujen kauppakumppaneidemme kanssa tulisi perustua vastavuoroiseen 
lähestymistapaan, jossa otetaan huomioon erilaisia näkökohtia, kuten pääsy uusille 
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markkinoille, raaka-aineiden saatavuus, hiili- ja investointivuodon riski, 
toimintaedellytysten tasapuolisuus ja taitotiedon vuotaminen;

17. kehottaa komissiota aloittamaan merkittävää tuontia EU:hun harjoittavien 
kauppakumppaneiden, esimerkiksi Turkin ja Abu Dhabin kanssa, neuvottelut 
määrällisestä rajoituksesta;

18. kehottaa komissiota laatimaan mahdollisimman pian teollisuuspolitiikkaansa koskevan 
strategisen arvioinnin, jotta komissio voi muun muassa tukea teollisuudenaloja, joilla on 
rakenteellista ylikapasiteettia, yhdenmukaistaen samalla kauppapolitiikan EU:n 
strategisten etujen kanssa.

19. kehottaa komissiota tarkkailemaan romumarkkinoita ja harkitsemaan mahdollisia 
toimenpiteitä, joihin on tarvittaessa ryhdyttävä EU:n ulkopuolisiin maihin suuntautuvan 
hiilivuodon estämiseksi; 

20. korostaa, että uusiin tuotteisiin, esimerkiksi sitkeisiin ja samalla joustaviin teräksiin ja 
uusiin tuotantoprosesseihin kohdistuva innovointi on unionin terästeollisuuden 
kilpailukyvyn parantamisen avain suhteessa kolmansien maiden toimijoihin ja että sitä on 
tuettava voimakkaasti;

21. katsoo, että työntekijöiden osallistuminen innovointi- ja rakenneuudistustoimiin on 
taloudellisen menestyksen paras takaaja;

22. kehottaa komissiota ottamaan huomioon EHTY:stä ja erityisesti kolmikantaisista 
strategisista pohdinnoista ja tutkimuksesta saadut myönteiset kokemukset ja perustamaan 
vastaavasti kolmikantaisen ”Teräs 2020” -komission.
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