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WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych 
i Energii, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. podziela zdanie Komisji, że silny i konkurencyjny przemysł hutniczy jest ważny dla 
europejskiej bazy przemysłowej; zwraca uwagę, że UE jest drugim pod względem 
wielkości producentem stali na świecie, a jej roczna produkcja przekracza 177 mln ton, co 
stanowi 11% produkcji globalnej; zauważa ponadto, że polityka handlowa może odegrać 
ważną rolę w promowaniu rozwoju przemysłu hutniczego; 

2. podkreśla, że jednym z najlepszych sposobów ochrony przemysłu w UE jest zachęcanie 
do produkcji stali przy wykorzystaniu najskuteczniejszych i najuczciwszych procesów 
produkcyjnych; zwraca uwagę, że normalizacja i strategie polityczne rządów w zakresie 
udzielania zamówień odgrywają bardzo ważną rolę w tworzeniu takich zachęt oraz że 
zasada „kosztu całego cyklu życia” określona w zmienionych unijnych dyrektywach 
dotyczących zakupów publicznych uwzględnia również negatywne zewnętrzne skutki 
środowiskowe związane z procesami produkcyjnymi;

3. wyraża ubolewanie z powodu faktu, że niektórzy partnerzy handlowi wprowadzili 
nieuzasadnione bariery handlowe, takie jak ograniczenia i cła eksportowe na surowce (np. 
złom żelazny), które spowodowały ograniczenie dostępności surowców i nadmierny 
wzrost kosztów produkcji stali w UE;

4. zauważa, że złom żelazny to surowiec o znaczeniu strategicznym oraz popiera działania 
Komisji mające na celu poprawę swobodnego dostępu do rynków surowcowych, 
zwłaszcza do rynków rudy żelaza, węgla koksującego i materiałów nadających się do 
recyklingu, a także uważa, że taka swoboda dostępu jest ważna z punktu widzenia 
konkurencyjności europejskiego przemysłu hutniczego w kontekście ogólnoświatowym; 
podkreśla jednak, że należy zachęcać do recyklingu stali, aby unijny przemysł hutniczy 
stał się bardziej zrównoważony i w mniejszym stopniu uzależniony od importu surowców, 
a także w celu zwiększenia efektywności produkcji przy jednoczesnym wspieraniu 
innowacji w procesach produkcyjnych i ograniczeniu wpływu produkcji stali na 
środowisko w ramach całego łańcucha produkcyjnego, jak i w celu stymulowania popytu 
na zrównoważone stalowe wyroby budowlane; wzywa Komisję do rozpoczęcia działań 
normalizacyjnych związanych ze zrównoważonym charakterem stalowych wyrobów 
budowlanych (SustSteel);

5. podkreśla, że nieuczciwe bariery handlowe tworzone przez kraje trzecie i dotyczące takich 
surowców należy wyeliminować w razie potrzeby w ramach podejścia wzajemnego, 
opartego w szczególności na rygorystycznych zasadach środowiskowych, które 
obowiązują w Europie w przypadku obróbki i wykorzystania złomu;

6. ubolewa, że niektórzy z naszych partnerów handlowych stosują nieuczciwe środki 
restrykcyjne, takie jak ograniczenia inwestycyjne i preferencje w zakresie zamówień 
publicznych służące ochronie krajowego przemysłu hutniczego, które poważnie utrudniają 
eksport stali z UE; ubolewa również nad tym, że od początku ogólnoświatowego kryzysu 
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w 2008 r. państwa trzecie coraz częściej stosują środki protekcjonistyczne, aby wspierać 
swój przemysł hutniczy;

7. podkreśla, że uczciwy handel produktami ze stali może funkcjonować tylko pod 
warunkiem przestrzegania podstawowych praw pracowników i norm środowiskowych;

8. wzywa Komisję do zadbania o skuteczne wypełnianie wszystkich zobowiązań podjętych 
na mocy obowiązujących i przyszłych negocjacji i umów handlowych; wzywa Komisję do 
efektywnego i szybkiego korzystania z unijnych instrumentów ochrony handlu oraz – w 
zgodzie z zasadami WTO – do stosowania w razie potrzeby mechanizmu rozstrzygania 
sporów i do zdecydowanej obrony przed nieuczciwymi praktykami handlowymi i 
zwiększonym wykorzystywaniem środków protekcjonistycznych stosowanych przez 
wiele krajów trzecich, co szkodzi interesom UE, zwłaszcza w przypadku ograniczeń 
dotyczących surowców;

9. zauważa, że zdolności produkcyjne światowego rynku stali nadal są zbyt duże i szacuje 
się je na 542 mln ton; przypomina, że nadwyżka zdolności produkcyjnych w Chinach 
wynosi 200 mln ton, a jej łączna produkcja odpowiada 50% całkowitej produkcji na 
świecie; 

10. wzywa Komisję do zadbania o to, aby w przyszłych umowach handlowych znalazły się 
zapisy w znaczący sposób poprawiające możliwości eksportu i dostęp do rynku w 
przypadku europejskiej stali i produktów ze stali;

11. zauważa, że najczęściej z instrumentów ochrony handlu korzysta przemysł hutniczy; 
wyraża zaniepokojenie w związku z czasem – średnio dwa lata – jakiego Komisja 
potrzebuje, aby wdrożyć środki antydumpingowe, podczas gdy w USA ten okres wynosi 
tylko sześć miesięcy; wzywa Komisję do poczynienia kroków gwarantujących, że UE 
będzie dysponować skutecznymi instrumentami ochrony handlu, które można szybko 
zastosować i które umożliwią jej sprawniejsze działanie w przypadku dumpingu, czego 
wymaga ostra konkurencja, z jaką przemysł europejski ma do czynienia w 
zglobalizowanej gospodarce;

12. wzywa Komisję do sprawdzenia, czy system „Surveillance 2” zapewnia co najmniej takie 
same zabezpieczenia w formie nadzoru i monitorowania przed nieuczciwym dumpingiem 
i dotacjami jak system uprzedniego nadzoru nad przywozem niektórych wyrobów z żelaza 
i stali, ustanowiony na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1241/2009;

13. jest zdania, że również europejskie przedsiębiorstwa w krajach trzecich powinny wdrażać 
normy UE w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i partycypacji 
pracowników oraz że należy promować rozwój regionalny;

14. popiera plan Komisji, aby przed podpisywaniem umów o wolnym handlu przygotowywać 
ocenę skutków dla przemysłu UE, w której uwzględniono by interesy sektora hutniczego i 
wyzwania dla niego;

15. zwraca się do Komisji o regularne ocenianie łącznych skutków porozumień zarówno tych 
obecnie obowiązujących, jak i będących przedmiotem negocjacji, w oparciu o specyficzne 
i ściśle określone kryteria, w tym również skutków różnych metod angażowania 
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zainteresowanych stron;

16. uważa, że negocjacje z naszymi partnerami handlowymi powinny opierać się na 
wzajemnym podejściu, w którym bierze się pod uwagę takie kwestie jak dostęp do 
nowych rynków, dostęp do surowców, ryzyko ucieczki emisji i inwestycji, równe warunki 
działania oraz przecieki wiedzy fachowej;

17. wzywa Komisję Europejską do rozpoczęcia negocjacji dotyczących ograniczeń 
ilościowych z partnerami handlowymi, którzy dużo importują do UE, np. z Turcją i Abu 
Zabi;

18. wzywa Komisję do jak najszybszego przedstawienia strategicznej wizji polityki 
przemysłowej z myślą między innymi o udzieleniu pomocy branżom przemysłowym 
dotkniętym problemem strukturalnego nadmiaru zdolności produkcyjnych, a jednocześnie 
uspójnieniu polityki handlowej ze strategicznymi interesami UE;

19. wzywa Komisję do monitorowania rynków złomu i analizowania środków możliwych do 
przedsięwzięcia w razie potrzeby, aby rozwiązać problem ucieczki emisji do krajów spoza 
UE; 

20. podkreśla, że innowacje w nowych produktach, np. umożliwiające tworzenie wysokich 
konstrukcji, a jednocześnie elastyczne rodzaje stali i nowe procesy produkcyjne, są 
kluczem do zwiększenia konkurencyjności europejskiego przemysłu hutniczego w 
stosunku do oferentów z krajów trzecich oraz że ten obszar powinien uzyskać szczególne 
wsparcie;

21. jest zdania, że uczestnictwo pracowników w działaniach innowacyjnych i 
restrukturyzacyjnych jest najlepszym gwarantem powodzenia gospodarczego;

22. wzywa Komisję Europejską do skorzystania z pozytywnych doświadczeń w ramach 
EWWiS, w szczególności w odniesieniu do strategicznych kwestii trójstronnych i badań 
oraz do utworzenia odpowiedniej trójstronnej komisji „Stal 2020”.



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

PL

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia 28.11.2013

Wynik głosowania końcowego +:
–:
0:

24
3
2

Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego

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

Zastępca(y) obecny(i) podczas 
głosowania końcowego

Emma McClarkin, Tokia Saïfi, Marietje Schaake

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) 
podczas głosowania końcowego

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


