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POBUDE

Odbor za mednarodno trgovino poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. se strinja s stališčem Komisije, da je močna in konkurenčna jeklarska industrija 
pomembna za evropsko industrijsko bazo; poudarja, da je EU druga največja proizvajalka 
jekla na svetu, ki letno proizvede več kot 177 milijonov ton jekla, kar predstavlja 11 % 
svetovne proizvodnje; poleg tega poudarja, da ima lahko trgovinska politika pomembno 
vlogo pri spodbujanju razvoja jeklarske industrije; 

2. poudarja, da je zagotavljanje spodbud za jeklo, proizvedeno z najbolj učinkovitimi in 
poštenimi proizvodnimi procesi, eden najboljših načinov, s katerim lahko EU zaščiti svojo 
industrijo; opozarja, da imata politika standardizacije in javnih naročil zelo pomembno 
vlogo pri oblikovanju takšnih spodbud ter da načelo stroškov v življenjskem ciklu iz 
pregledanih direktiv EU o javnih naročilih upošteva tudi negativne zunanje vplive 
proizvodnih procesov na okolje;

3. obžaluje, da so nekateri trgovinski partnerji uvedli nepravične trgovinske ovire, kot so 
izvozne omejitve in izvozne dajatve na surovine (npr. odpadno železo), ki so prispevale k 
manjši razpoložljivosti surovin in čezmerno višale stroške proizvodnje jekla v EU;

4. opozarja, da je odpadno železo strateška surovina, in podpira prizadevanja Komisije za 
izboljšanje prostega dostopa do trgov surovin, zlasti trgov železove rude, premoga za 
koksanje in materialov, ki jih je mogoče reciklirati, ter meni, da je takšen prost dostop 
pomemben pogoj za zagotavljanje konkurenčnosti evropske jeklarske industrije na 
svetovni ravni; poudarja pa, da je treba spodbujati recikliranje jekla, da bo jeklarska 
industrija EU bolj trajnostna in manj odvisna od uvoza surovin, izboljšati učinkovitost 
proizvodnje ter obenem podpirati inovacije v proizvodnem procesu in zmanjšati vpliv 
proizvodnje jekla na okolje skozi celotno proizvodno verigo, ter da bi povečali 
povpraševanje po trajnostnih jeklenih gradbenih izdelkih; poziva Komisijo, naj začne 
izvajati dejavnosti standardizacije, povezane s trajnostjo jeklenih gradbenih proizvodov 
(SustSteel);

5. poudarja, da je treba odpraviti nepravične trgovinske ovire tretjih držav v zvezi s 
tovrstnimi surovinami, po potrebi na podlagi vzajemnosti, zlasti zaradi strogih okoljskih 
predpisov, ki veljajo v Evropi pri predelavi in uporabi odpadkov;

6. obžaluje, da nekateri trgovinski partnerji uporabljajo nepoštene omejevalne ukrepe, kot so 
omejitve pri naložbah in dajanje prednosti pri javnih naročilih, ki ščitijo domačo jeklarsko 
industrijo, kar čezmerno ovira izvoz jekla iz EU; obžaluje tudi, da vse od začetka svetovne 
krize leta 2008 številne tretje države vse bolj krepijo zaščitne ukrepe, s katerimi podpirajo 
svojo jeklarsko industrijo;

7. poudarja, da lahko pravična trgovina z jeklenimi izdelki deluje samo ob upoštevanju 
temeljnih pravic delavcev in okoljskih standardov;

8. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo vse zaveze, sklenjene v okviru obstoječih in 
prihodnjih trgovinskih pogajanj in sporazumov, res izpolnjene; poziva Komisijo, naj hitro 
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in učinkovito uporabi instrumente trgovinske zaščite EU v skladu s pravili WTO, naj po 
potrebi uporabi mehanizem za reševanje sporov ter naj se bori proti nepoštenim 
trgovinskim praksam in krepitvi protekcionističnih ukrepov, ki jih uporabljajo številne 
tretje države in ki škodujejo interesom EU, zlasti kar zadeva omejitve glede surovin;

9. poudarja, da se svetovni trg jekla še vedno sooča s presežnimi zmogljivostmi, ki so 
ocenjene na 542 milijonov ton; opozarja, da 200 milijonov ton presežnih zmogljivosti 
odpade na Kitajsko, katere skupna proizvodnja znaša 50 % celotne svetovne proizvodnje; 

10. poziva Evropsko komisijo, naj v prihodnje trgovinske sporazume vključi določbe, ki bodo 
bistveno izboljšale izvozne priložnosti in možnosti dostopa do trga za evropska jekla in 
izdelke na osnovi jekla;

11. opozarja, da je jeklarska industrija najpogostejši uporabnik instrumentov trgovinske 
zaščite; je zaskrbljen zaradi časa – v povprečju dve leti – ,ki ga Evropska komisija 
potrebuje, da sproži protidampinške ukrepe, v ZDA pa to obdobje traja samo šest 
mesecev; poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe, ki bodo zagotovili, da bo EU razpolagala 
z učinkovitimi instrumenti trgovinske zaščite, ki jih je mogoče hitro uporabiti in ji bodo 
omogočili hitrejše odzivanje na primere dampinga, kar je nujno potrebno zaradi ostre 
konkurence, s katero se sooča evropska industrija v globaliziranem gospodarstvu;

12. poziva Komisijo, naj preveri, ali sistem „Surveillance 2“ daje vsaj enaka zagotovila glede 
nadziranja in spremljanja za preprečevanje nepoštenih subvencij in dampinga kot sistem 
predhodnega nadzora uvoza nekaterih železnih in jeklenih izdelkov iz Uredbe Komisije 
(EU) št. 1241/2009;

13. meni, da bi morale evropske družbe tudi v tretjih državah izvajati standarde EU na 
področju družbene odgovornosti gospodarskih družb in udeležbe zaposlenih ter da je treba 
spodbujati regionalni razvoj;

14. podpira načrt Komisije, da pred podpisom sporazumov o prosti trgovini pripravi oceno 
učinka na industrijo EU, ki bo upoštevala interese in izzive v jeklarskem sektorju;

15. poziva Komisijo, naj na podlagi specifičnih, opredeljenih meril redno ocenjuje skupni 
učinek sporazumov, tako veljavnih kot tistih v fazi pogajanj, med drugim na način 
vključevanja zainteresiranih strani;

16. meni, da bi morala pogajanja z našimi trgovinskimi partnerji temeljiti na vzajemnem 
pristopu, ki bi upošteval vidike, kot so dostop do novih trgov, dostop do surovin, 
nevarnost selitve virov CO2 in naložb, enaki konkurenčni pogoji in uhajanje znanja;

17. poziva Evropsko komisijo, naj s trgovinskimi partnerji, ki z EU dosegajo posebej velik 
obseg izvoza, kot sta Turčija in Abu Dabi, začne pogajanja o uvedbi količinskih omejitev;

18. poziva Komisijo, naj čim hitreje razvije strateško vizijo svoje industrijske politike, da bi 
med drugim pomagala sektorjem, ki jih je prizadel strukturni presežek, ter ob tem 
trgovinsko politiko uskladi s strateškimi interesi EU;

19. poziva Komisijo, naj spremlja trge odpadnih materialov in razmisli o morebitnih ukrepih, 
ki bi jih bilo mogoče sprejeti, da bi se izognili selitvi virov CO2 v države, ki niso članice 
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EU; 

20. poudarja, da so inovacije na področju novih izdelkov (kot so na primer prožna jekla z 
visoko trdnostjo) in novi proizvodni procesi bistvenega pomena za povečanje 
konkurenčnosti evropske jeklarske industrije v primerjavi s ponudniki iz tretjih držav in 
da je treba to področje posebej podpirati;

21. je prepričan, da je udeležba delavcev pri ukrepih na področju inovacij in prestrukturiranja 
najboljše jamstvo za gospodarski uspeh;

22. poziva Evropsko komisijo, naj izkoristi pozitivne izkušnje ESPJ, zlasti tristranskih 
strateških razprav in raziskav, in ustanovi ustrezno tristransko komisijo „Jeklo 2020“.
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