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SUGESTÕES

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Partilha a posição da Comissão segundo a qual uma indústria siderúrgica forte e 
competitiva é importante para a base industrial da Europa; salienta que a UE é o segundo 
maior produtor de aço do mundo, com uma produção superior a 177 milhões de toneladas 
de aço por ano, representando 11 % da produção mundial; frisa, ainda, que a política 
comercial pode desempenhar um papel importante na promoção do desenvolvimento da 
indústria siderúrgica; 

2. Salienta que uma das melhores formas de a UE defender a sua indústria é incentivar a 
produção de aço utilizando os processos de produção mais eficientes e justos; Sublinha 
que a normalização e as políticas relativas aos contratos públicos desempenham um papel 
muito importante na criação de tais incentivos, e que o princípio «custos do ciclo de vida» 
estabelecido nas diretivas revistas relativas aos contratos públicos da UE também tem em 
conta as externalidades ambientais negativas dos processos de produção;

3. Lamenta que alguns parceiros comerciais tenham imposto barreiras comerciais injustas, 
tais como restrições à exportação e direitos de exportação sobre matérias-primas (por 
exemplo, sucata de ferro), que contribuíram para reduzir a disponibilidade das 
matérias-primas e aumentar injustificadamente os custos de produção de aço na UE;

4. Salienta que a sucata de ferro é uma matéria-prima estratégica e apoia as medidas da 
Comissão para melhorar a liberdade de acesso aos mercados de matérias-primas, 
nomeadamente os mercados de minério de ferro, de carvão de coque e de materiais 
recicláveis, e considera que essa liberdade de acesso constitui um elemento importante 
para garantir a competitividade da indústria siderúrgica europeia em termos mundiais; 
frisa, contudo, que a reciclagem de aço deve ser incentivada para tornar a indústria 
siderúrgica da UE mais sustentável e independente das importações de matérias-primas, 
tornar a produção mais eficiente, promovendo, simultaneamente, a inovação dos processos 
de produção e reduzindo o impacto ambiental da produção de aço ao longo de toda a 
cadeia de produção, a fim de fomentar a procura de produtos siderúrgicos de construção 
sustentáveis; insta a Comissão a iniciar atividades de normalização relacionadas com a 
sustentabilidade dos produtos siderúrgicos de construção (SustSteel);

5. Destaca que as barreiras comerciais injustas criadas por países terceiros que afetam tais 
matérias-primas devem ser eliminadas, se necessário, utilizando uma abordagem de 
reciprocidade, baseada nomeadamente nas rigorosas normas ambientais aplicáveis na 
Europa em relação ao tratamento e à utilização de sucata;

6. Lamenta que alguns dos nossos parceiros comerciais apliquem medidas desleais e 
restritivas que prejudicam injustificadamente as exportações de aço da UE, tais como 
limitações ao investimento e preferências no âmbito dos contratos públicos que protegem 
as indústrias siderúrgicas nacionais, lamenta igualmente que, desde a crise mundial com 
início em 2008, se tenha registado uma intensificação crescente de medidas protecionistas 
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utilizadas por muitos países terceiros para apoiar as suas indústrias siderúrgicas;

7. Salienta que o comércio justo de produtos siderúrgicos só será possível se forem 
observados os direitos fundamentais dos trabalhadores e as normas ambientais;

8. Exorta a Comissão a certificar-se de que todos os compromissos assumidos em 
negociações e acordos comerciais vigentes e futuros sejam efetivamente cumpridos; insta 
a Comissão a utilizar de forma rápida e eficaz os instrumentos de defesa comercial da UE 
e, em conformidade com as normas da OMC, a recorrer, se necessário, ao mecanismo de 
resolução de litígios, e a lutar contra práticas comerciais desleais e contra a intensificação 
de medidas protecionistas aplicadas por muitos países terceiros, que prejudiquem os 
interesses da UE, sobretudo no que respeita a restrições das matérias-primas;

9. Salienta que o mercado siderúrgico mundial ainda está a sofrer os efeitos da capacidade 
excedentária, estimada em 542 milhões de toneladas; recorda que a China é responsável 
por uma capacidade excedentária de 200 milhões de toneladas, e a sua produção total 
representa 50 % da produção mundial total; 

10. Insta a Comissão a assegurar que os futuros acordos comerciais incluam disposições para 
melhorar significativamente as oportunidades de exportação e as possibilidades de acesso 
ao mercado para os aços e produtos à base de aço europeus;

11. Salienta que a indústria siderúrgica é o utilizador mais frequente dos instrumentos de 
defesa comercial; manifesta a sua preocupação relativamente ao período de tempo (em 
média, dois anos) que a Comissão necessita para aplicar medidas anti-dumping ao passo 
que, no caso dos EUA, esse período é de apenas seis meses; insta a Comissão a adotar 
medidas visando assegurar que a UE dispõe de instrumentos de defesa comercial eficazes, 
que possam ser rapidamente ativados e que funcionem de forma mais célere para resolver 
as situações de dumping, como é exigido em virtude da concorrência feroz que a indústria 
europeia enfrenta numa economia globalizada;

12. Insta a Comissão a verificar se o sistema «Vigilância 2» assegura, pelo menos, a mesma 
vigilância e garantias de acompanhamento contra subvenções desleais e dumping que o 
sistema de vigilância prévia das importações de determinados produtos siderúrgicos 
criado pelo Regulamento (UE) n.º 1241/2009 da Comissão;

13. Considera que as empresas europeias também devem aplicar em países terceiros as 
normas da UE relativas à responsabilidade social das empresas (RSE) e à participação dos 
trabalhadores e que convém promover o desenvolvimento regional;

14. Apoia o plano da Comissão de realizar uma avaliação de impacto à indústria da UE, que 
tenha em conta os interesses e desafios do setor siderúrgico, antes da assinatura dos 
acordos de livre comércio;

15. Solicita à Comissão que avalie regularmente o impacto cumulativo dos acordos em vigor e 
dos acordos em fase de negociação com base em critérios específicos definidos, 
nomeadamente sobre a forma da participação das partes interessadas;

16. Entende que as negociações com os nossos parceiros comerciais devem ser baseadas 
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numa abordagem de reciprocidade, que tenha em conta considerações relativas, 
designadamente, ao acesso a novos mercados, ao acesso às matérias-primas, ao risco da 
fuga de carbono e perda de investimento, às condições de concorrência equitativas e à 
fuga de conhecimentos;

17. Exorta a Comissão a encetar negociações com os parceiros comerciais que efetuam um 
elevado volume de exportações para a UE, como por exemplo a Turquia e Abu Dabi, com 
vista a introduzir restrições quantitativas; 

18. Exorta a Comissão a desenvolver, sem demora, uma visão estratégica da sua política 
industrial na tentativa, entre outras coisas, de ajudar os setores industriais afetados pela 
capacidade excedentária estrutural, promovendo, simultaneamente, a coerência da política 
comercial com os interesses estratégicos da UE;

19. Insta a Comissão a monitorizar os mercados de sucata e a refletir sobre possíveis medidas 
que poderiam ser tomadas, se necessário, para fazer face à fuga de carbono para países 
terceiros; 

20. Salienta que as inovações em novos produtos, como, por exemplo, os aços de elevada 
resistência e, simultaneamente, flexíveis, e os novos processos de produção, constituem os 
fatores-chave para aumentar a competitividade da indústria siderúrgica europeia em 
relação aos fornecedores de países terceiros, devendo este setor ser elegível para apoio 
especial;

21. Considera que a participação dos trabalhadores nas medidas de inovação e de 
reestruturação constitui a melhor garantia do êxito económico;

22. Insta a Comissão Europeia a aproveitar as experiências positivas da Comunidade Europeia 
do Carvão e do Aço (CECA), designadamente a reflexão estratégica tripartida e a 
investigação, e a criar uma correspondente comissão tripartida «Aço 2020».



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

PT

RESULTADO DA VOTAÇÃO FINAL EM COMISSÃO

Data de aprovação 28.11.2013

Resultado da votação final +:
–:
0:

24
3
2

Deputados presentes no momento da 
votação final

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

Suplente(s) presente(s) no momento da 
votação final

Emma McClarkin, Tokia Saïfi, Marietje Schaake

Suplente(s) (nº 2 do art. 187º) presente(s) 
no momento da votação final

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


