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SUGGESTIES

De Commissie internationale handel verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
industrie, onderzoek en energie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. is het met de Commissie eens dat een sterke en concurrerende staalindustrie van belang is 
voor de industriële basis van Europa; wijst op het feit dat de EU de op één na grootste 
staalproducent ter wereld is, met een productie van meer dan 177 miljoen ton staal per 
jaar, goed voor 11% van de wereldwijde productie; wijst er voorts op dat het 
handelsbeleid een belangrijke rol kan spelen in het bevorderen van de ontwikkeling van de 
staalindustrie; 

2. benadrukt dat een van de beste manieren waarop de EU haar industrie kan beschermen is 
stimulansen te creëren voor staal dat wordt geproduceerd aan de hand van de meest 
efficiënte en eerlijkste productieprocessen; wijst erop dat het beleid inzake normalisering 
en overheidsopdrachten een zeer belangrijke rol speelt bij het creëren van dergelijke 
stimulansen en dat het beginsel van levenscycluskosten zoals vastgelegd in de herziene 
EU-richtlijnen inzake overheidsopdrachten ook rekening houdt met de negatieve externe 
milieueffecten van productieprocessen;

3. betreurt het feit dat sommige handelspartners oneerlijke handelsbelemmeringen hebben 
opgelegd, zoals uitvoerbeperkingen en uitvoerrechten op grondstoffen (bv. 
metaalschroot), die ertoe hebben bijgedragen dat er minder grondstoffen beschikbaar zijn 
en die de kosten van de staalproductie in de EU buitensporig hebben laten stijgen;

4. wijst erop dat metaalschroot een strategische grondstof is en steunt de maatregelen van de 
Commissie om de vrijheid van toegang tot grondstoffenmarkten, met name de markten 
voor ijzererts, cokeskolen en recycleerbare materialen, te verbeteren en meent dat een 
dergelijke vrijheid van toegang een belangrijk element is om het concurrentievermogen 
van de Europese staalindustrie op de wereldmarkt te waarborgen; onderstreept echter dat 
staalrecycling gestimuleerd moet worden om de staalindustrie van de EU duurzamer en 
onafhankelijker te maken van de invoer van grondstoffen, om de productie efficiënter te 
maken en tegelijkertijd innovatieve productieprocessen te bevorderen en de milieueffecten 
van de staalproductie tijdens de hele productieketen te verminderen, alsmede de vraag 
naar duurzame staalproducten voor de bouw te vergroten; spoort de Commissie ertoe aan 
om te beginnen met de normalisatiewerkzaamheden met betrekking tot de duurzaamheid 
van staalproducten voor de bouw (SustSteel);

5. onderstreept het feit dat oneerlijke handelsbelemmeringen van derde landen in verband 
met dergelijke grondstoffen moeten worden weggenomen, indien nodig aan de hand van 
een wederkerige benadering, met name op basis van de strikte milieuregels die in Europa 
van toepassing zijn op de behandeling en het gebruik van schroot;

6. betreurt het feit dat een aantal van onze handelspartners oneerlijke, beperkende 
maatregelen toepassen, zoals beperkingen op investeringen en een voorkeursbeleid bij het 
verlenen van overheidsopdrachten waarbij binnenlandse staalindustrieën worden 
beschermd, waardoor de staaluitvoer van de EU ten onrechte wordt gehinderd; betreurt 
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tevens het feit dat sinds het begin van de wereldcrisis in 2008 de protectionistische 
maatregelen die door vele derde landen worden aangewend ter ondersteuning van hun 
staalindustrie, steeds intensiever zijn geworden ;

7. benadrukt dat een eerlijke handel in staalproducten slechts mogelijk is indien 
fundamentele werknemersrechten en milieunormen in acht worden genomen;

8. dringt er bij de Commissie op aan te waarborgen dat alle verbintenissen die in bestaande 
en toekomstige handelsbesprekingen en -overeenkomsten worden aangegaan, 
daadwerkelijk worden nagekomen; verzoekt de Commissie om effectief en snel van de 
handelsbeschermingsmaatregelen van de EU gebruik te maken en om, met inachtneming 
van de regels van de WTO, zo nodig het mechanisme voor geschillenbeslechting in te 
schakelen en om oneerlijke handelspraktijken en de versterking van 
beschermingsmaatregelen aan te vechten die door vele derde landen ten nadele van de EU 
worden toegepast met name voor wat betreft de beperkingen op grondstoffen;

9. wijst erop dat de wereldmarkt voor staal nog steeds lijdt ten gevolge van de overcapaciteit, 
die op 542 miljoen ton wordt geschat; herinnert eraan dat China verantwoordelijk is voor 
200 miljoen ton aan overcapaciteit, terwijl zijn volledige productie goed is voor 50% van 
de totale wereldproductie; 

10. verzoekt de Europese Commissie om bij toekomstige handelsovereenkomsten te 
waarborgen dat de exportmogelijkheden en de toegang tot de markt voor Europees staal 
en op staal gebaseerde producten duidelijk verbeterd worden;

11. wijst erop dat de staalindustrie de grootste gebruiker van 
handelsbeschermingsinstrumenten is; uit zijn bezorgdheid over de termijn - gemiddeld 
twee jaar - die de Commissie nodig heeft om antidumpingmaatregelen te nemen, terwijl 
deze periode in het geval van de VS slechts zes maanden bedraagt; roept de Commissie op 
maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de EU over effectieve 
handelsbeschermingsinstrumenten beschikt die snel kunnen worden ingezet en die haar in 
staat stellen sneller te reageren op gevallen van dumping, hetgeen nodig is door de felle 
concurrentie waarmee de Europese industrie te kampen heeft in een gemondialiseerde 
economie;

12. spoort de Commissie aan te controleren of het "Surveillance 2"-systeem ten minste 
dezelfde garanties biedt inzake bewaking van en toezicht op oneerlijke subsidies en 
dumping als het systeem van voorafgaand toezicht op de invoer van bepaalde ijzer- en 
staalproducten, als vastgelegd in Verordening (EU) nr. 1241/2009;

13. is van mening dat de EU-normen inzake maatschappelijk verantwoord ondernemerschap 
(MVO) en medezeggenschap van werknemers ook door Europese bedrijven in derde 
landen ten uitvoer moeten worden gelegd, en dat regionale ontwikkeling moet worden 
bevorderd;

14. steunt het plan van de Commissie om een effectbeoordeling voor de EU-industrie uit te 
voeren waarbij rekening wordt gehouden met de belangen en uitdagingen van de 
staalindustrie alvorens vrijhandelsovereenkomsten te ondertekenen;
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15. verzoekt de Commissie regelmatig een evaluatie uit te voeren van het cumulatieve effect 
van de overeenkomsten die al van kracht zijn en die waarover nog wordt onderhandeld, 
aan de hand van specifieke, vastgestelde criteria, waaronder de rol die aan de 
belanghebbende partijen wordt toebedeeld;

16. is van mening dat onderhandelingen met onze handelspartners gebaseerd moeten zijn op 
een wederzijdse benadering waarbij rekening wordt gehouden met overwegingen als de 
toegang tot nieuwe markten, de toegang tot grondstoffen, het risico van CO2- en 
investeringslekken investeringsverliezen, gelijke concurrentievoorwaarden en het 
weglekken van knowhow;

17. dringt er bij de Commissie op aan met handelspartners waarvan het invoervolume in de 
EU hoog is, zoals Turkije en Abu Dhabi, onderhandelingen te beginnen over een 
beperking hiervan;

18. dringt er bij de Commissie op aan dat zij zo spoedig mogelijk een strategische visie op 
haar industriebeleid ontwikkelt onder andere om de bedrijfstakken die met structurele 
overcapaciteit te kampen hebben, te helpen en tegelijkertijd het handelsbeleid af te 
stemmen op de strategische belangen van de EU.

19. spoort de Commissie ertoe aan toezicht te houden op schrootmarkten en na te denken over 
mogelijke maatregelen die, indien nodig, genomen kunnen worden om koolstoflekkage 
naar niet-EU-landen tegen te gaan; 

20. benadrukt dat innovatie in nieuwe producten (bijvoorbeeld zeer sterk en tegelijkertijd 
flexibel staal) en nieuwe productieprocessen de sleutel vormt tot een beter 
concurrentievermogen van de Europese staalindustrie ten opzichte van aanbieders uit 
derde landen en daarom in het bijzonder gestimuleerd dient te worden;

21. is van mening dat participatie van de werknemers aan innovatie- en 
hervormingsmaatregelen de beste garantie voor economisch succes is;

22. dringt er bij de Europese Commissie op aan gebruik te maken van de positieve ervaringen 
van de EGKS, met name met betrekking tot het tripartiete strategisch overleg en het 
onderzoek, en dienovereenkomstig een tripartiete commissie "Staal 2020" in te stellen.



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

NL

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring 28.11.2013

Uitslag eindstemming +:
–:
0:

24
3
2

Bij de eindstemming aanwezige leden 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

Bij de eindstemming aanwezige vaste 
plaatsvervanger(s)

Emma McClarkin, Tokia Saïfi, Marietje Schaake

Bij de eindstemming aanwezige 
plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

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


