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IEROSINĀJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības 
un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. piekrīt Komisijas viedoklim, ka spēcīga un konkurētspējīga tēraudrūpniecība ir svarīga 
Eiropas rūpniecības pamatam; norāda, ka ES ir otrā lielākā tērauda ražotāja pasaulē, tās 
produkcijai pārsniedzot 177 miljonus tonnu tērauda gadā, kas ir 11 % no visā pasaulē 
saražotā apjoma; tāpat norāda, ka tirdzniecības politikai var būt svarīga nozīme 
tēraudrūpniecības attīstības sekmēšanā; 

2. uzsver, ka viens no labākajiem veidiem, kā ES aizsargāt savu rūpniecību, ir nodrošināt 
stimulus, lai tērauda ražošanā izmantotu efektīvākos un taisnīgākos ražošanas procesus; 
norāda, ka standartizācijai un valsts iepirkuma politikai ir ļoti svarīga nozīme šādu stimulu 
radīšanā un ka pārskatītajās ES publiskā iepirkuma direktīvās iekļautajā „dzīves cikla 
izmaksu” principā ņemta vērā arī ražošanas procesu ārējo faktoru negatīvā ietekme uz 
vidi;

3. pauž nožēlu par to, ka daži tirdzniecības partneri ir radījuši netaisnīgus tirdzniecības 
ierobežojumus, piemēram, izejmateriālu eksporta ierobežojumus un izvedmuitas nodokļus 
(piemēram, melnajiem metāllūžņiem), kas ir veicinājis izejmateriālu pieejamības 
samazināšanos un nepamatotu tērauda ražošanas izmaksu pieaugumu ES;

4. norāda, ka melnie metāllūžņi ir stratēģisks izejmateriāls, un atbalsta Komisijas centienus 
uzlabot piekļuves brīvību izejmateriālu tirgiem, jo īpaši dzelzsrūdas, koksa ogļu un 
pārstrādājamo materiālu tirgiem, un uzskata, ka šāda piekļuves brīvība ir svarīgs faktors, 
lai nodrošinātu Eiropas tēraudrūpniecības konkurētspēju globālā mērogā; tomēr uzsver, ka 
tērauda pārstrādi nepieciešams stimulēt, lai padarītu ES tērauda rūpniecību ilgtspējīgāku 
un neatkarīgāku no izejmateriālu importa, palielinātu ražošanas efektivitāti, vienlaikus 
sekmējot ražošanas procesu inovāciju un samazinot tērauda ražošanas ietekmi uz vidi visā 
ražošanas ķēdē, un lai palielinātu pieprasījumu pēc ilgtspējīgiem tērauda 
būvizstrādājumiem; mudina Komisiju uzsākt standartizācijas darbības saistībā ar tērauda 
būvizstrādājumu ilgtspējību („SustSteel”);

5. uzsver, ka trešo valstu radītie netaisnīgie tirdzniecības ierobežojumi, kas saistīti ar šādiem 
izejmateriāliem, ir jāatceļ, vajadzības gadījumā izmantojot savstarpīguma pieeju, kas jo 
īpaši balstās uz stingrajiem vides aizsardzības noteikumiem, kas jāievēro, apstrādājot un 
lietojot metāllūžņus Eiropā;

6. pauž nožēlu par to, ka daži mūsu tirdzniecības partneri piemēro negodīgus, ierobežojošus 
pasākumus, piemēram, ieguldījumu ierobežojumus un publiskā iepirkuma priekšrocības, 
aizsargājot vietējo tēraudrūpniecību, kas nepamatoti apgrūtina ES tērauda eksportu; pauž 
nožēlu arī par to, ka kopš globālās krīzes sākuma 2008. gadā aizvien vairāk tiek 
pastiprināti protekcionisma pasākumi, ko piemēro daudzas trešās valstis, lai atbalstītu 
savu tēraudrūpniecību;

7. uzsver, ka taisnīga tirdzniecība ar tērauda produktiem var funkcionēt tikai tad, ja tiek 
ievērotas darba ņēmēju pamattiesības un vides pamatstandarti;
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8. mudina Komisiju nodrošināt, ka tiek efektīvi īstenotas visas saistības, kas paredzētas 
pašreizējās un turpmākajās tirdzniecības sarunās un nolīgumos; aicina Komisiju efektīvi 
un ātri izmantot ES tirdzniecības aizsardzības instrumentus un saskaņā ar PTO 
noteikumiem vajadzības gadījumā izmantot strīdu izšķiršanas mehānismu, un cīnīties pret 
netaisnīgu tirdzniecības praksi un pret daudzu trešo valstu piemēroto protekcionisma 
pasākumu pastiprināšanu, kas kaitē ES interesēm, jo īpaši gadījumos, kas saistīti ar 
ierobežojumiem izejmateriālu ziņā;

9. norāda, ka globālais tērauda tirgus joprojām cieš no pārprodukcijas, kas aplēsta 
542 miljonu tonnu apmērā; atgādina, ka Ķīnas saražotās pārprodukcijas apjoms ir 
200 miljoni tonnu, kaut gan tās kopējā produkcija veido 50 % no pasaules kopējās 
produkcijas; 

10. aicina Komisiju nodrošināt, ka turpmākajos tirdzniecības nolīgumos ir paredzēti 
noteikumi, ar kuriem būtiski tiek uzlabotas eksporta iespējas un tirgus piekļuves iespējas 
Eiropas tēraudam un tērauda produktiem;

11. norāda, ka tieši tēraudrūpniecībā tirdzniecības aizsardzības instrumenti tiek izmantoti 
visbiežāk; pauž bažas par laika periodu –– vidēji diviem gadiem –– kas ir vajadzīgi 
Komisijai, lai ierosinātu antidempinga pasākumus, kamēr ASV gadījumā šis laiks ir tikai 
seši mēneši; aicina Komisiju veikt pasākumus, lai nodrošinātu, ka ES ir efektīvi 
tirdzniecības aizsardzības instrumenti, kurus var ātri izvērst un kuri ļaus tai strādāt ātrāk, 
novēršot dempinga gadījumus, kā to prasa stiprā konkurence, ar ko Eiropas rūpniecība 
saskaras globalizētajā ekonomikā; 

12. mudina Komisiju pārbaudīt, ka sistēma „Uzraudzība 2” nodrošina vismaz tādu pašu 
uzraudzību un novērošanas garantijas pret negodīgām subsīdijām un dempingu kā 
Komisijas Regulā (ES) Nr. 1241/2009 noteiktā iepriekšējas uzraudzības sistēma attiecībā
uz dažu dzelzs un tērauda ražojumu importu;

13. uzskata, ka ES uzņēmumu sociālās atbildības (CSR) un darbinieku dalības standarti 
Eiropas uzņēmumiem ir jāīsteno arī trešās valstīs un ka jāveicina reģionālā attīstība;

14. atbalsta Komisijas ieceri pirms brīvās tirdzniecības nolīgumu parakstīšanas veikt ES 
rūpniecības ietekmes novērtējumu, kurā ņemtas vērā tērauda nozares intereses un 
problēmas;

15. prasa, lai Komisija regulāri novērtē, gan pašlaik spēkā esošo, gan apspriežamo nolīgumu 
kumulatīvo ietekmi pēc konkrētiem, definētiem kritērijiem, tostarp par to, kā tiek 
iesaistītas ieinteresētas personas;

16. uzskata, ka sarunas ar mūsu tirdzniecības partneriem būtu jābalsta uz savstarpīguma 
pieeju, ņemot vērā tādus apsvērumus kā jaunu tirgu pieejamība, izejmateriālu pieejamība, 
oglekļa emisiju un ieguldījumu pārvirzes risks, godīgas konkurences nosacījumi un 
zinātības noplūde;

17. aicina ES Komisiju uzsākt sarunas ar tiem tirdzniecības partneriem, kuri Eiropas 
Savienībā importē sevišķi lielus izstrādājumu apjomus, piemēram, ar Turciju un Abū 
Dabī, lai ieviestu kvantitatīvus ierobežojumus;
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18. mudina Komisiju cik drīz vien iespējams izstrādāt rūpniecības politikas stratēģisko 
redzējumu, lai cita starpā palīdzētu tām rūpniecības nozarēm, kuras ir skārusi strukturālā 
pārprodukcija, kamēr tiek veidota tirdzniecības politika, kas ir saskanīga ar ES 
stratēģiskajām interesēm.

19. mudina Komisiju pārraudzīt metāllūžņu tirgus un apsvērt iespējamos pasākumus, ko 
vajadzības gadījumā varētu veikt, lai novērstu oglekļa emisiju pārvirzi uz valstīm ārpus 
ES; 

20. uzsver, ka jaunu produktu inovācijas (piemēram, augstas stiprības un vienlaikus elastīgs 
tērauds) un jauni ražošanas procesi ir galvenais līdzeklis Eiropas tēraudrūpniecības 
konkurētspējas palielināšanai attiecībā pret trešām valstīm, un šajā jomā būtu 
nepieciešams īpašs atbalsts;

21. pauž pārliecību, ka darbinieku iesaistīšana inovāciju un restrukturizēšanas pasākumos ir 
labākais garants ekonomiskiem panākumiem;

22. aicina Komisiju ņemt vērā pozitīvo EOTK pieredzi, īpaši trīspusējos stratēģiskos 
apsvērumus un pētījumus, un izveidot attiecīgu trīspusēji pārstāvētu komisiju „Tērauds 
2020”.



PE521.775v02-00 6/6 AD\1009919LV.doc

LV

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums 28.11.2013

Galīgais balsojums +:
–:
0:

24
3
2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

William (The Earl of) Dartmouth, Nora Berra, Daniel Caspary, María 
Auxiliadora Correa Zamora, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, 
Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Franziska Keller, Bernd Lange, 
David Martin, Vital Moreira, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-
Rowohl, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Henri Weber, Iuliu Winkler, 
Jan Zahradil, Paweł Zalewski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Emma McClarkin, Tokia Saïfi, Marietje Schaake

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija 
klāt galīgajā balsošanā

Phil Bennion, Jutta Haug, Katarína Neveďalová, Marc Tarabella, 
Nikola Vuljanić, Roberts Zīle


