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SUGESTII

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și 
energie, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. împărtășește opinia Comisiei că o industrie siderurgică puternică și competitivă este 
importantă pentru baza industrială a Europei; subliniază că UE este al doilea cel mai mare 
producător de oțel din lume, cu o producție de peste 177 de milioane de tone de oțel pe an, 
cifră care reprezintă 11% din producția globală; Subliniază, în plus, că politica comercială 
poate juca un rol important în promovarea dezvoltării industriei siderurgice; 

2. subliniază că una dintre cele mai bune căi pentru ca UE să își apere industria este de a 
oferi stimulente pentru oțelul produs prin procesele de producție cele mai eficiente și 
echitabile; subliniază că politica de standardizare și politica în domeniul achizițiilor 
publice joacă un rol foarte important în crearea unor astfel de stimulente și că principiul 
„costului pe ciclul de viață” prevăzut de directivele UE revizuite privind achizițiile 
publice ține cont, de asemenea, de externalitățile negative asupra mediului ale proceselor 
de producție;

3. deplânge faptul că unii parteneri comerciali au impus bariere comerciale nejustificate, 
cum ar fi restricțiile la export și taxele la exportul de materii prime (de exemplu, deșeurile 
feroase), ceea ce contribuie la reducerea disponibilității materiilor prime și la creșterea 
excesivă a costurilor de producție a oțelului în UE;

4. subliniază că deșeurile feroase reprezintă o materie primă strategică și sprijină Comisia în 
eforturile sale de a face tot ce îi stă în putere pentru a garanta libertatea de acces la piețele 
de materii prime, în special piețele de minereu de fier, cărbune cocsificabil și materiale 
reciclabile, și consideră că această libertate de acces este un element important pentru 
asigurarea competitivității industriei siderurgice europene la nivel global; subliniază, cu 
toate acestea, că reciclarea oțelului trebuie stimulată pentru ca industria siderurgică a UE 
să fie mai sustenabilă și mai independentă de importurile de materii prime, pentru ca 
producția să fie mai eficientă, favorizându-se totodată inovarea în ceea ce privește 
procesele de producție și reducând impactul producției de oțel asupra mediului de-a lungul 
întregului lanț de producție, dar și pentru a stimula cererea de produse de construcții din 
oțel sustenabile; îndeamnă Comisia să demareze activități de standardizare legate de 
sustenabilitatea produselor de construcții din oțel (SustSteel);

5. subliniază faptul că barierele comerciale nejustificate instituite de țările terțe în legătură cu 
aceste materii prime trebuie eliminate, dacă este necesar, printr-o abordare de 
reciprocitate, bazată în special pe normele severe de mediu care se aplică în Europa pentru 
tratarea și utilizarea deșeurilor feroase;

6. deplânge faptul că unii dintre partenerii noștri comerciali aplică măsuri neloiale și 
restrictive, cum ar fi limitarea investițiilor și aplicarea de preferințe în cadrul achizițiilor 
publice, pentru a proteja industriile siderurgice naționale, împiedicând astfel în măsură 
excesivă exporturile de oțel ale UE; de asemenea, deplânge faptul că, de când a început 
criza mondială în 2008, a avut loc o intensificare din ce în ce mai mare a măsurilor 
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protecționiste aplicate de multe țări terțe pentru a-și susține industriile siderurgice;

7. subliniază faptul că un comerț echitabil cu produse din oțel poate funcționa numai prin 
respectarea drepturilor fundamentale ale angajaților și a standardelor de mediu;

8. îndeamnă Comisia să se asigure că toate angajamentele asumate în cadrul negocierilor și 
acordurilor comerciale existente și viitoare sunt îndeplinite efectiv; invită Comisia să facă 
uz eficient și rapid de instrumentele de apărare comercială ale UE și, în conformitate cu 
normele OMC, să recurgă, în cazul în care acest lucru este necesar, la mecanismul de 
soluționare a litigiilor și să riposteze împotriva practicilor comerciale neloiale și a 
intensificării măsurilor protecționiste aplicate de multe țări terțe, care prejudiciază 
interesele UE, în special când vine vorba de restricții privind materiile prime;

9. subliniază că piața mondială a oțelului încă suferă de pe urma capacității excedentare, 
estimată la 542 milioane de tone; reamintește că China are o capacitate excedentară de 
200 de milioane de tone, producția sa totală reprezentând 50 % din producția mondială 
totală; 

10. invită Comisia să garanteze faptul că în viitoarele acorduri comerciale vor fi incluse 
dispoziții pentru a îmbunătăți considerabil șansele de export și oportunitățile de acces la 
piață pentru produsele europene din oțel sau pe bază de oțel;

11. subliniază faptul că industria siderurgică este cel mai frecvent utilizator al instrumentelor 
de apărare comercială; își exprimă îngrijorarea cu privire la perioada mare de timp – în 
medie, doi ani – de care are nevoie Comisia pentru a iniția măsuri antidumping în timp ce, 
în cazul SUA, această perioadă este de doar șase luni; invită Comisia să ia măsuri pentru a 
se asigura că UE dispune de instrumente de apărare comercială eficace, care pot fi aplicate 
rapid și care îi vor permite să acționeze mai rapid pentru a aborda cazurile de dumping, 
lucru necesar ca urmare a concurenței acerbe cu care se confruntă industria europeană 
într-o economie globalizată;

12. îndeamnă Comisia să verifice dacă sistemul „Surveillance 2” asigură cel puțin aceleași 
garanții de supraveghere și de monitorizare împotriva dumpingului și subvențiilor neloiale 
ca sistemul de supraveghere prealabilă a importurilor de anumite produse siderurgice 
instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1241/2009 al Comisiei;

13. este de opinie că standardele UE în materie de responsabilitate socială a întreprinderilor 
(RSI) și participarea lucrătorilor ar trebui să fie puse în aplicare de societățile europene și 
în țări terțe și că ar trebui să fie promovată dezvoltarea regională;

14. susține planul Comisiei de a realiza o evaluare a impactului asupra industriei UE care să 
țină cont de interesele și de provocările sectorului siderurgic înainte de semnarea 
acordurilor de liber schimb;

15. solicită Comisiei să evalueze periodic impactul cumulat al acordurilor, atât al celor în 
vigoare, cât și al celor în curs de negociere, pe baza unor criterii specifice, bine definite, 
inclusiv în ceea ce privește modul în care sunt implicate părțile interesate;

16. consideră că negocierile cu partenerii noștri comerciali ar trebui să aibă la bază o abordare 
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reciprocă ce ține seama de considerente precum accesul la noi piețe, accesul la materii 
prime, riscul de relocare a emisiilor de carbon și a investițiilor, condițiile de concurență 
echitabile și relocarea know-how-ului;

17. solicită Comisiei Europene să deschidă negocierile cu partenerii comerciali, care 
realizează un volum ridicat de importuri în UE, precum, de exemplu Turcia și Abu Dhabi, 
cu privire la o limită cantitativă;

18. îndeamnă Comisia să dezvolte, cât mai curând posibil, o viziune strategică asupra politicii 
sale industriale, printre altele, cu scopul de a veni în ajutorul sectoarelor industriale care 
sunt afectate de o capacitate excedentară structurală, asigurând în același timp 
concordanța politicii comerciale cu interesele strategice ale UE;

19. îndeamnă Comisia să monitorizeze piețele deșeurilor feroase și să reflecteze asupra unor 
posibile măsuri care ar putea fi luate, dacă este necesar, pentru a aborda relocarea 
emisiilor de carbon în țări din afara UE; 

20. subliniază că inovațiile în produse noi (ca de exemplu oțeluri foarte rezistente și, în același 
timp, flexibile) și noi procese de producție constituie cheia pentru creșterea 
competitivității industriei siderurgice europene în raport cu furnizorii din statele terțe, iar 
acest sector ar trebui să beneficieze de sprijin special;

21. își exprimă convingerea că participarea angajaților la măsurile de inovare și restructurare 
reprezintă cea mai bună garanție pentru succesul economic;

22. invită Comisia să integreze experiențele pozitive ale CECO, în special observațiile 
strategice tripartite și de cercetare, și să instituie în consecință o comisie tripartită cu 
denumirea „Oțel 2020”.
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