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PASIŪLYMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pritaria Komisijos nuomonei, kad tvirta ir konkurencinga plieno pramonė yra svarbi 
užtikrinant Europos pramonės pagrindą; pažymi, kad ES yra antroji pagal dydį plieno 
gamintoja pasaulyje, joje pagaminama per 177 mln. tonų plieno per metus, o tai sudaro 
11 proc. pasaulinės plieno produkcijos; taip pat pažymi, kad prekybos politika gali atlikti 
svarbų vaidmenį skatinant plieno pramonės plėtrą; 

2. pabrėžia, kad vienas iš geriausių būdų, kuriais ES gali apsaugoti savo pramonę – numatyti 
paskatas už plieną, pagamintą taikant veiksmingiausius ir sąžiningiausius gamybos 
procesus; primena, kad standartizacijos ir vyriausybės viešųjų pirkimų sričių politika 
atlieka labai svarbų vaidmenį kuriant tokias paskatas ir kad taikant ES persvarstytose 
direktyvose dėl vyriausybės viešųjų pirkimų nustatytą principą dėl viso gyvavimo ciklo 
sąnaudų planavimo taip pat atsižvelgiama į gamybos procesų neigiamus išorinius aplinkos 
veiksnius;

3. nepritaria tam, kad kai kurie prekybos partneriai nustatė nesąžiningas prekybos kliūtis, 
kaip antai žaliavų (pvz., juodojo metalo laužo) eksporto apribojimus ir eksporto muitus, ir 
taip prisidėjo prie žaliavų tiekimo sumažėjimo ir nepagrįstai padidėjusių plieno gamybos 
ES sąnaudų;

4. pažymi, kad juodojo metalo laužas yra strateginė plieno gamybos žaliava, ir pritaria 
Komisijos veiksmams gerinti galimybę laisvai patekti į žaliavų, ypač geležies rūdos, 
akmens anglies kokso ir perdirbamų medžiagų, rinkas, ir mano, kad tokia galimybė laisvai 
patekti į rinkas yra svarbi prielaida siekiant užtikrinti Europos plieno pramonės 
konkurencingumą pasaulio mastu; vis dėlto pabrėžia, kad reikia skatinti plieno perdirbimą 
siekiant užtikrinti, kad ES plieno pramonė taptų tvaresnė ir labiau nepriklausoma nuo 
žaliavų importo, kad gamyba būtų našesnė, kartu skatinant novatoriškų gamybos procesų 
taikymą ir mažinant plieno gamybos poveikį aplinkai visoje gamybos grandinėje ir 
siekiant padidinti tvarių plieno konstrukcijų paklausą, primygtinai ragina Komisiją pradėti 
standartizavimo veiklą, susijusią su plieno konstrukcijų produktų tvarumu (SustSteel);

5. pažymi, kad su tokiomis žaliavomis susijusios trečiųjų šalių sudaromos nesąžiningos 
kliūtys prekybai turi būti pašalintos, prireikus, taikant abipusiškumo požiūrį, pagrįstą visų 
pirma griežtomis aplinkos apsaugos taisyklėmis, kurias taikomos Europoje perdirbant ir 
naudojant laužą;

6. apgailestauja, kad kai kurie prekybos partneriai taiko nesąžiningas, ribojamąsias 
priemones, kaip antai investicijų apribojimai ir viešųjų pirkimų srityje nustatyti 
pirmenybės teikimo reikalavimai, kuriuos taikant saugomos šalies plieno pramonės šakos, 
ir tai pernelyg varžo ES plieno eksportą; taip pat apgailestauja dėl to, kad nuo pasaulinės 
krizės pradžios 2008 m. vis labiau stiprinamos protekcionistinės priemonės, kurias 
daugelis trečiųjų šalių taiko siekdamos paremti savo plieno pramonę;

7. pabrėžia, kad sąžininga prekyba plieno gaminiais galima tik paisant pagrindinių 
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darbuotojų teisių ir laikantis aplinkos apsaugos standartų;

8. ragina Komisiją užtikrinti, kad visi įsipareigojimai, prisiimti vykstančiose ir būsimose 
derybose dėl prekybos ir įrašyti galiojančiuose ir būsimuose prekybos susitarimuose, būtų 
veiksmingai vykdomi; ragina Komisiją veiksmingai ir sparčiai taikyti ES prekybos 
apsaugos priemones ir, atsižvelgiant į PPO taisykles, prireikus naudotis ginčų sprendimo 
priemonėmis, taip pat kovoti su nesąžiningos prekybos praktika ir daugelio trečiųjų šalių 
taikomų protekcionistinių priemonių, kurios kenkia ES interesams, stiprinimu, ypač 
apribojimų dėl žaliavų atveju;

9. pažymi, kad pasaulio plieno rinkoje vis dar yra pajėgumų perteklius, apytikriai vertinamas 
542 mln. tonų; primena, kad Kinijoje yra 200 mln. tonų perteklinių pajėgumų, o bendra 
jos produkcija sudaro 50 proc. visos pasaulio produkcijos; 

10. ragina Europos Komisiją užtikrinti, kad į būsimus prekybos susitarimus būtų įtrauktos 
nuostatos, skirtos labai pagerinti Europos plieno ir jo gaminių eksporto ir patekimo į rinką 
galimybes;

11. pažymi, kad plieno pramonė prekybos apsaugos priemonėmis naudojasi dažniausiai; 
išreiškia susirūpinimą, kad antidempingo priemonėms pradėti taikyti Europos Komisijai 
reikia daug laiko – vidutiniškai dvejų metų, kai Jungtinėse Amerikos Valstijose šis 
laikotarpis yra tik šeši mėnesiai; todėl ragina Komisiją imtis veiksmų siekiant užtikrinti, 
kad ES turėtų veiksmingas prekybos apsaugos priemones, kurias būtų galima sparčiai 
taikyti ir kurios suteiktų galimybę sparčiau spręsti dempingo klausimus, nes to reikia dėl 
didelės konkurencijos, su kuria Europos pramonė susiduria pasaulio ekonomikoje;

12. primygtinai ragina Komisiją patikrinti, ar pagal antrąją priežiūros sistemą užtikrinamos 
bent tokios pačios priežiūros ir stebėsenos garantijos saugant nuo nesąžiningų subsidijų ir 
dempingo, kaip ir pagal ankstesnę tam tikrų importuojamų geležies ir plieno produktų 
priežiūros sistemą, nustatytą Komisijos reglamente (ES) Nr. 1241/2009;

13. mano, kad Europos įmonės trečiosiose šalyse turėtų įgyvendinti ES įmonių socialinės 
atsakomybės (ĮSA) standartus ir darbuotojų dalyvavimo įmonių valdyme reikalavimus ir 
kad turėtų būti skatinamas regionų vystymasis;

14. pritaria Komisijos planui prieš pasirašant laisvosios prekybos susitarimus atlikti jų 
poveikio ES pramonei, kuri atsižvelgia į plieno sektoriaus interesus ir iššūkius, vertinimą;

15. prašo Komisijos reguliariai vertinti bendrą ir šiuo metu galiojančių susitarimų, ir 
susitarimų, dėl kurių deramasi, poveikį remiantis konkrečiais, apibrėžtais kriterijais, 
įskaitant suinteresuotųjų subjektų dalyvavimo būdą;

16. mano, kad derybose su prekybos partneriais reikėtų vadovautis abipusiu požiūriu, kurį 
taikant atsižvelgiama į tokius dalykus kaip patekimas į naujas rinkas, žaliavų 
prieinamumas, anglies dioksido ir investicijų nutekėjimo rizika, vienodos sąlygos ir 
kompetencijos „nutekėjimas“;

17. ragina Komisiją, siekiant nustatyti kiekybinius apribojimus, pradėti derybas su prekybos 
partneriais, kurių importo į ES apimtis labai didelė, kaip antai Turkija ir Abu Dabis;
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18. primygtinai ragina Komisiją kuo greičiau parengti savo pramonės politikos strateginę 
viziją siekiant, be kita ko, padėti tiems pramonės sektoriams, kurie patyrė struktūrinių 
perteklinių pajėgumų padarinius, suderinant prekybos politiką su ES strateginiais 
interesais;

19. primygtinai ragina Komisiją vykdyti laužo rinkų stebėseną ir apsvarstyti galimas 
priemones, kurių prireikus būtų galima imtis siekiant spręsti anglies dioksido nutekėjimo į 
ne ES šalis klausimą; 

20. pabrėžia, kad inovacijos kuriant naujus gaminius, kaip antai labai tvirtas ir kartu lankstus 
plienas, ir naujoviški gamybos procesai yra pagrindinis Europos metalurgijos pramonės 
konkurencingumo didinimo, palyginti su trečiųjų šalių tiekėjais, veiksnys ir ši sritis turėtų 
būti itin remiama;

21. yra įsitikinęs, kad darbuotojų dalyvavimas inovacijų ir restruktūrizavimo priemonėse yra 
geriausia ekonominės sėkmės garantija;

22. ragina Komisiją pasinaudoti teigiama EAPB patirtimi, visų pirma strateginių svarstymų 
trišaliu pagrindu ir mokslinių tyrimų srityse, ir atitinkamai įsteigti trišalę komisiją „Plienas 
2020“.
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