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NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. súhlasí s názorom Komisie, že silný a konkurencieschopný oceliarsky priemysel je pre 
priemyselnú základňu Európy dôležitý; poukazuje na to, že EÚ je druhým najväčším 
výrobcom ocele vo svete s produkciou viac ako 177 miliónov ton ocele ročne, čo 
predstavuje 11 % celosvetovej produkcie; ďalej poukazuje na to, že obchodná politika 
môže zohrávať dôležitú úlohu pri podpore rozvoja oceliarskeho priemyslu; 

2. zdôrazňuje, že jedným z najlepších spôsobov, akým môže EÚ brániť svoj priemysel, je 
poskytovať stimuly pre používanie najefektívnejších a najspravodlivejších procesov 
výroby ocele; zdôrazňuje, že politika štandardizácie a vládneho obstarávania hrá veľmi 
dôležitú úlohu pri vytváraní takýchto stimulov a že zásada „nákladov na životný cyklus“ 
ustanovená v revidovaných smerniciach EÚ v oblasti vládneho obstarávania tiež 
zohľadňuje negatívne vonkajšie dosahy výrobných procesov na životné prostredie;

3. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že niektorí obchodní partneri uvalili na suroviny 
(napríklad železný šrot) nespravodlivé obchodné prekážky, ako sú vývozné obmedzenia a 
vývozné clá, čo prispelo k horšej dostupnosti surovín a k neprimeranému zvýšeniu 
nákladov na výrobu ocele v EÚ;

4. poukazuje na to, že železný šrot je strategický materiál, a podporuje opatrenia Komisie na 
zlepšenie voľného prístupu na trhy so surovinami, najmä trhy s železnou rudou, s 
koksovateľným uhlím a recyklovateľnými materiálmi, a považuje tento voľný prístup za 
nevyhnutný predpoklad pre zaistenie konkurencieschopnosti európskeho oceliarskeho 
priemyslu v globálnom meradle; zdôrazňuje však, že treba podnecovať recykláciu ocele 
ako spôsob získania väčšej udržateľnosti a nezávislosti EÚ od dovozu surovín, 
zefektívnenia výroby, pričom sa zároveň podporia inovácie výrobných procesov 
a zmiernení vplyv, ktorý majú procesy výroby ocele v celom výrobnom reťazci na životné 
prostredie, a v záujme zvýšenia dopytu po udržateľných oceľových stavebných 
výrobkoch; naliehavo žiada Komisiu, aby začala normalizačné činnosti súvisiace 
s udržateľnosťou oceľových stavebných výrobkov (SustSteel);

5. zdôrazňuje skutočnosť, že nespravodlivé obchodné prekážky tretích krajín, ktoré sa týkajú 
takýchto surovín, sa musia odstrániť, pokiaľ možno recipročným prístupom, 
predovšetkým na základe prísnych environmentálnych pravidiel, ktoré sa v Európe musia 
dodržiavať pri spracovaní a využití železného šrotu.

6. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že niektorí obchodní partneri uplatňujú 
nespravodlivé reštriktívne opatrenia, ako sú obmedzenia investícií a preferencie verejného 
obstarávania, ktoré chránia domáci oceliarsky priemysel a nadmieru bránia vývozu ocele z 
EÚ; vyjadruje tiež poľutovanie nad skutočnosťou, že odkedy v roku 2008 začala svetová 
kríza, mnohé tretie krajiny stále intenzívnejšie uplatňujú ochranné opatrenia na podporu 
svojho oceliarskeho priemyslu;

7. zdôrazňuje, že spravodlivejší obchod s výrobkami z ocele môže fungovať iba pri 
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dodržiavaní základných zamestnaneckých práv a environmentálnych noriem;

8. naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby boli všetky záväzky v rámci obchodných 
rokovaní a súčasných aj budúcich dohôd skutočne splnené; vyzýva Komisiu, aby zaistila 
účinné a rýchle využívanie nástrojov EÚ na ochranu obchodu a aby v súlade s pravidlami 
WTO a v prípade potreby využila mechanizmus na urovnávanie sporov, ako aj boj proti 
nekalým obchodným postupom a zintenzívnenie ochranných opatrení uplatňovaných 
mnohými tretími krajinami, ktoré poškodzujú záujmy EÚ, najmä pokiaľ ide o obmedzenia 
voči surovinám;

9. poukazuje na skutočnosť, že svetový obchod s oceľou trpí nadmernými kapacitami, ktoré 
sa odhadujú na 542 miliónov ton; pripomína, že Čína sa podieľa na nadmerných 
kapacitách 200 miliónmi ton, pričom jej celková produkcia predstavuje 50 % celkovej 
svetovej produkcie; 

10. vyzýva Európsku komisiu, aby v budúcich obchodných dohodách zaistila, že sa vývozné 
možnosti a príležitosti prístupu na trh pre európsku oceľ a výrobky na báze ocele výrazne 
zlepšia;

11. pripomína, že oceliarsky priemysel veľmi často využíva nástroje na ochranu obchodu; 
vyjadruje svoje obavy, pokiaľ ide o čas, ktorý Európska komisia potrebuje na začatie 
antidumpingových opatrení, čo je priemerne dva roky, pričom v prípade USA toto 
obdobie trvá iba šesť mesiacov; vyzýva Komisiu, aby podnikla kroky, ktoré zabezpečia 
EÚ účinné nástroje na ochranu obchodu, ktoré môžu byť nasadené rýchlo a ktoré jej 
umožnia rýchlejšie pracovať na riešení prípadov dumpingu, čo vyžaduje tvrdá 
konkurencia, ktorej čelí európsky priemysel v globalizovanom hospodárstve;

12. naliehavo vyzýva Komisiu, aby overila, či systém „Surveillance 2“ zabezpečuje 
prinajmenšom rovnaký dohľad nad nekalými dotáciami a dumpingom a ich monitorovanie 
ako systém predbežného dohľadu nad dovozom určitých železných a oceľových výrobkov 
ustanovený v nariadení Komisie (EÚ) č. 1241/2009;

13. domnieva sa, že normy EÚ týkajúce sa sociálnej zodpovednosti podnikov a účasti 
zamestnancov by mali uplatňovať aj európske spoločnosti v tretích krajinách a že by sa 
mal podporovať regionálny rozvoj;

14. podporuje plán Komisie vykonať posúdenie vplyvu na priemysel EÚ, v ktorom sa 
zohľadňujú záujmy a výzvy oceliarskeho odvetvia pred podpísaním dohôd o voľnom 
obchode;

15. žiada Komisiu, aby pravidelne posudzovala kumulatívny vplyv platných dohôd aj dohôd, 
o ktorých sa rokuje, na základe špecifických, vymedzených kritérií, a to aj pokiaľ ide o 
spôsob, akým sa zapájajú zúčastnené strany;

16. domnieva sa, že rokovania s našimi obchodnými partnermi by mali byť založené na 
recipročnom hľadisku, na základe ktorého sa zohľadnia podmienky ako prístup na nové 
trhy, prístup k surovinám, riziko úniku uhlíka, riziko straty investícií, rovnaké podmienky 
a únik odborných znalostí;
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17. vyzýva Európsku komisiu, aby začala rokovania o množstvových obmedzeniach 
s obchodnými partnermi, ktorí uskutočňujú zvýšený objem dovozu do EÚ, ako je 
napríklad Turecko a Abú Zabí;

18. naliehavo žiada Komisiu, aby čo najskôr vypracovala strategický plán svojej priemyselnej 
politiky v úsilí okrem iného pomôcť tým priemyselným odvetviam, ktorých sa týka 
štrukturálna nadmerná kapacita, a aby pri tom zabezpečila súlad obchodnej politiky so 
strategickými záujmami EÚ;

19. naliehavo vyzýva Komisiu, aby monitorovala trhy so šrotom a zvážila možné opatrenia, 
ktoré by sa mohli v prípade potreby prijať na riešenie úniku uhlíka do krajín mimo EÚ; 

20. zdôrazňuje, že inovácie v oblasti nových výrobkov, ako sú vysokopevnostné a zároveň 
pružné druhy ocele a nové výrobné procesy sú kľúčom k zvýšeniu konkurencieschopnosti 
európskeho oceliarskeho priemyslu voči poskytovateľom z tretích krajín a tejto oblasti by 
mala byť venovaná špeciálna podpora;

21. je presvedčený, že účasť zamestnancov na opatreniach v oblasti inovácií a 
reštrukturalizácie je najlepšou zárukou hospodárskeho úspechu;

22. vyzýva Európsku komisiu, aby prijala pozitívne skúsenosti z ESUO, najmä z tripartitných 
strategických úvah a výskumu, a aby príslušne zriadila tripartitne obsadenú Komisiu 
„Oceľ 2020“.
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