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JAVASLATOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság  felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. egyetért a Bizottsággal abban, hogy Európa ipari bázisa szempontjából erős és 
versenyképes acéliparra van szükség; rámutat arra, hogy az Unió – amely évi 177 millió 
tonna acélt gyárt, ami a világ acéltermelésének 11%-át teszi ki – a világ második 
legnagyobb acéltermelője; felhívja a figyelmet továbbá arra, hogy a kereskedelmi politika 
fontos szerepet játszhat az acélipar fejlesztésének előmozdításában; 

2. hangsúlyozza, hogy az Unió számára saját iparága megóvásának egyik legjobb módja a 
leginkább hatékony és méltányos termelési folyamatokkal jellemzett acélgyártás 
ösztönzése; rámutat arra, hogy a szabványosítási és a kormányzati beszerzési politikák 
rendkívül fontos szerepet játszanak az ilyen ösztönzők kialakításában, az Unió 
kormányzati beszerzésekről szóló átdolgozott irányelveiben foglalt, életciklusköltségre 
vonatkozó elv pedig a termelési folyamatok negatív környezeti externáliáit is figyelembe 
veszi;

3. helyteleníti, hogy a nyersanyagokra (pl. a vashulladékra) vonatkozóan egyes kereskedelmi 
partnerek igazságtalan kereskedelmi akadályokat állítottak fel, például 
exportkorlátozásokat és kiviteli vámokat vezettek be, ami a nyersanyagok csökkenő 
rendelkezésre állását és az uniós acéltermelés költségeinek indokolatlan emelését 
eredményezi;

4. rámutat arra, hogy a vashulladék stratégiai jelentőségű nyersanyag, és támogatja a 
Bizottságnak a nyersanyagok – különösen a vasérc, a kokszosítható szén és az 
újrahasznosítható anyagok – piacaihoz való szabad hozzáférés javítására irányuló 
fellépését, továbbá úgy véli, hogy ez a szabad hozzáférés fontos feltétel az európai 
acélipar globális léptékű versenyképességének biztosításához; ugyanakkor hangsúlyozza, 
hogy ösztönözni kell az acél-újrahasznosítást annak érdekében, hogy az uniós acélipar 
fenntarthatóbbá váljon és függetlenedjen a nyersanyag-behozataltól, növekedjen a 
termelés hatékonysága, és egyben meginduljon az innováció a termelési folyamatokban, a 
termelési lánc egészében csökkenjenek az acélgyártás környezeti hatásai, illetve 
növekedjen az acélból készült, fenntartható építési termékek iránti kereslet; sürgeti a 
Bizottságot, hogy indítson az acélból készült építési termékek fenntarthatóságával 
kapcsolatos szabványosítási tevékenységeket (SustSteel);

5. hangsúlyozza, hogy az ilyen típusú nyersanyagokra vonatkozóan a harmadik országok 
által érvényesített igazságtalan kereskedelmi akadályokat fel kell számolni, mégpedig 
szükség esetén a kölcsönösség jegyében, mindenekelőtt a fémhulladék európai kezelése és 
felhasználása során alkalmazandó szigorú környezetvédelmi szabályokra építve;

6. helyteleníti, hogy egyes kereskedelmi partnereink tisztességtelen korlátozó 
intézkedéseket, például saját acéliparukat védő befektetési korlátozásokat és közbeszerzési 
preferenciákat alkalmaznak, ami ok nélkül hátráltatja az uniós acélkivitelt; helyteleníti 
továbbá, hogy a globális válság 2008-as kirobbanása óta egyre inkább terjednek azok a 
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protekcionista intézkedések, amelyeket számos harmadik ország saját acéliparának 
támogatására alkalmaz;

7. hangsúlyozza, hogy az acélipari termékek tisztességes kereskedelme csak az alapvető 
munkajogi és környezetvédelmi előírások teljesítése mellett működhet;

8. nyomatékosan felszólítja a Bizottságot, hogy gondoskodjon arról, hogy a jelenlegi és 
jövőbeli kereskedelmi tárgyalások és megállapodások keretében tett valamennyi 
kötelezettségvállalást ténylegesen teljesítsék; felszólítja a Bizottságot, hogy hatékonyan és 
haladéktalanul használja ki az uniós piacvédelmi eszközöket, és a WTO szabályainak 
megfelelően szükség esetén vegye igénybe a vitarendezési mechanizmust, és harcoljon az 
uniós érdekeket sértő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok, valamint a számos 
harmadik ország által alkalmazott protekcionista intézkedések fokozódása ellen, 
különösen akkor, ha a nyersanyagokkal kapcsolatos korlátozásokról van szó;

9. rámutat arra, hogy a globális acélpiac továbbra is többletkapacitástól szenved, amelynek 
becsült értéke 542 millió tonna; emlékeztet arra, hogy Kína többletkapacitása 
200 millió tonnára tehető, miközben össztermelése a teljes globális termelés 50%-ának 
felel meg; 

10. felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a jövőbeli kereskedelmi 
megállapodásokban tartalmazzanak rendelkezéseket az uniós acéltermékek és acélalapú 
termékek exportlehetőségeinek és piacra jutási lehetőségeinek jelentős mértékű javítására;

11. rámutat arra, hogy az acélipar a piacvédelmi eszközök leggyakoribb felhasználója; 
aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a Bizottság számára hosszú idő – átlagosan két év –
szükséges a dömpingellenes intézkedések foganatosításához, míg az Egyesült Államok 
esetében ez az időtartam mindössze hat hónap; felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen 
lépéseket annak biztosítása érdekében, hogy az Uniónak gyorsan bevethető, hatékony 
piacvédelmi eszközök álljanak rendelkezésére, amelyek dömping esetén gyorsabb eljárást 
tesznek számára lehetővé, amire az európai iparág által a globalizált gazdaságban 
tapasztalt kiélezett verseny miatt van szükség;

12. sürgeti a Bizottságot annak ellenőrzésére, hogy a „Surveillance 2” rendszer legalább az 
1241/2009/EU bizottsági rendeletben meghatározott, az egyes vas- és acéltermékek 
behozatalára vonatkozó előzetes felügyeletre szolgáló rendszerrel azonos felügyeletet és 
nyomon követési garanciákat biztosít a tisztességtelen szubvenciókkal és a dömpinggel 
szemben;

13. úgy véli, hogy a vállalatok társadalmi felelősségvállalásával (CSR) és a munkavállalói 
részvétellel kapcsolatos uniós normákat a harmadik országban található európai 
vállalatoknak is be kellene tartaniuk, illetve hogy elő kellene mozdítani a regionális 
fejlesztést;

14. támogatja a Bizottság arra irányuló tervét, hogy a szabadkereskedelmi megállapodások 
aláírását megelőzően hatásvizsgálatot készítsen az Unió iparáról, amelyben figyelembe 
veszi az acélágazat érdekeit és kihívásait;

15. arra kéri a Bizottságot, hogy konkrét, meghatározott kritériumok alapján rendszeresen 
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mérje fel a – hatályos és a tárgyalás alatt álló – megállapodások halmozott hatásait, többek 
között az érdekeltek részvételi módja szempontjából;

16. úgy véli, hogy a kereskedelmi partnereinkkel folytatott tárgyalások során viszonossági 
alapon kell eljárni, figyelembe véve az új piacokhoz és a nyersanyagokhoz való 
hozzáféréssel, a kibocsátásáthelyezés és a beruházásáthelyezés kockázataival, az egyenlő 
versenyfeltételek meglétével és a know-how kiszivárgásával kapcsolatos megfontolásokat;

17. felszólítja a Bizottságot, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat bizonyos mennyiségi 
korlátozások bevezetéséről azokkal a kereskedelmi partnerekkel – például Törökországgal 
és Abu-Dzabival –, amelyek különösen jelentős mennyiséget importálnak az Unióba;

18. sürgeti a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb dolgozza ki iparpolitikájának stratégiai 
jövőképét, többek között annak érdekében, hogy segítse a strukturális többletkapacitástól 
szenvedő iparágakat, összhangba hozva ugyanakkor a kereskedelmi politikát az Unió 
stratégiai érdekeivel;

19. sürgeti a Bizottságot, hogy kövesse nyomon a fémhulladék-piacokat, és vegyen fontolóra 
olyan lehetséges intézkedéseket, amelyek szükség esetén meghozhatók az Unión kívüli 
országokba irányuló kibocsátásáthelyezés kezelésére; 

20. hangsúlyozza, hogy az új  termékekre (például a nagy szilárdságú és ugyanakkor rugalmas 
acélokra) és az új előállítási folyamatokra irányuló innováció kulcsfontosságú az uniós 
acélipar harmadik országbeli beszállítókkal szembeni versenyképességének növelése 
szempontjából, és hogy e területet különösen támogatni kell;

21. meggyőződése, hogy a munkavállalóknak az innovációba és az átszervezésbe való 
bevonása garantálja leginkább a gazdasági sikert;

22. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy használja fel az ESZAK pozitív – különösen a 
háromoldalú stratégiai megfontolásokkal és a kutatással kapcsolatos – tapasztalatait, és
hozzon létre ennek megfelelően háromoldalú „Acél 2020” bizottságot.
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