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FÖRSLAG

Utskottet för internationell handel uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet instämmer med kommissionen att en stark och konkurrenskraftig 
stålindustri är viktig för Europas industriella bas. Parlamentet påpekar att EU är världens 
näst största stålproducent, med en produktion på över 177 miljoner ton stål per år, vilket 
motsvarar 11 procent av världsproduktionen. Parlamentet påpekar även att 
handelspolitiken kan spela en viktig roll för att främja stålindustrins utveckling. 

2. Europaparlamentet betonar att ett av de bästa sätten för EU att försvara sin industri är att 
främja att stål produceras med de mest effektiva och rättvisa produktionsprocesserna. 
Parlamentet betonar att politiken avseende standardisering och offentlig upphandling 
spelar en mycket viktig roll för att skapa sådana incitament och att principen om 
livscykelkostnader i de reviderade EU-direktiven om offentlig upphandling också tar 
hänsyn till produktionsprocessernas negativa externa miljöeffekter.

3. Europaparlamentet beklagar att vissa handelspartner har inrättat orättvisa handelshinder, 
såsom exportbegränsningar och exporttullar för råvaror (till exempel järnskrot), vilket har 
bidragit till att råvarornas tillgänglighet har minskat och till en oskälig ökning av 
kostnaderna för EU:s stålproduktion.

4. Europaparlamentet betonar att järnskrot är en strategisk råvara och stöder kommissionens
åtgärd för att förbättra den fria tillgången till råvarumarknader, särskilt marknaderna för 
järnmalm, kokskol och återvinningsbara material, och anser att denna fria tillgång är ett 
viktigt verktyg för att garantera den europeiska stålindustrins konkurrenskraft i världen. 
Parlamentet betonar dock att stålåtervinning måste uppmuntras så att EU:s stålindustri blir 
mer hållbar och mer oberoende av import av råvaror, så att produktionen blir effektivare 
samtidigt som man främjar innovation av produktionsprocesser och minskar 
stålproduktionens miljöeffekter i hela produktionskedjan och så att efterfrågan på hållbara 
stålkonstruktionsprodukter ökar. Parlamentet uppmanar kommissionen att inleda ett 
standardiseringsarbete avseende hållbarheten för stålkonstruktionsprodukter (SustSteel).

5. Europaparlamentet betonar att orättvisa handelshinder som sätts upp av tredjeländer för 
sådana råvaror måste avlägsnas, vid behov genom ett ömsesidigt tillvägagångssätt, som i 
synnerhet ska baseras på de stränga miljöregler som gäller för behandling och användning 
av skrot i Europa.

6. Europaparlamentet beklagar att vissa av våra handelspartner tillämpar orättvisa och 
begränsande åtgärder, såsom begränsningar av investeringar och förmånsbehandling vid 
offentliga upphandlingar som skyddar inhemska stålindustrier, vilket oskäligt hindrar 
EU:s stålexport. Parlamentet beklagar även att många tredjeländer i allt större utsträckning 
tillämpar protektionistiska åtgärder för att främja sina stålindustrier sedan den globala 
krisen inleddes 2008.

7. Europaparlamentet betonar att en rättvis handel med stålprodukter endast kan uppnås om 
arbetstagarnas grundläggande rättigheter och miljöstandarder respekteras.
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8. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att se till att alla åtaganden 
i aktuella och framtida handelsförhandlingar och handelsavtal effektivt fullgörs. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att effektivt och snabbt utnyttja EU:s 
handelspolitiska skyddsåtgärder och att i enlighet med WTO:s regler, vid behov, använda 
tvistlösningsmekanismen, och bekämpa orättvisa handelsmetoder och den ökande 
tillämpningen av protektionistiska åtgärder i många tredjeländer, som skadar EU:s 
intressen, särskilt när det gäller begränsningar för råvaror.

9. Europaparlamentet påpekar att den globala stålmarknaden fortfarande har problem till 
följd av en överkapacitet på uppskattningsvis 542 miljoner ton. Parlamentet påminner om 
att Kinas överkapacitet uppgår till 200 miljoner ton och att landets totala produktion utgör 
50 procent av den totala världsproduktionen. 

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i framtida handelsavtal se till att 
exportmöjligheterna och marknadstillträdet för europeiska stålprodukter och stålbaserade 
produkter avsevärt förbättras.

11. Europaparlamentet påminner om att stålindustrin är den mest frekvente användaren av 
handelspolitiska skyddsåtgärder. Parlamentet uttrycker oro för den långa tid – i 
genomsnitt två år – som kommissionen behöver för att inleda antidumpningsåtgärder 
medan det endast tar sex månader i USA. Parlamentet uppmanar kommissionen att vidta 
åtgärder för att garantera att EU har effektiva handelspolitiska skyddsåtgärder som snabbt 
kan användas och gör det möjligt att arbeta snabbare med att åtgärda fall med dumpning, 
eftersom detta behövs på grund av den hårda konkurrens som den europeiska stålindustrin 
är utsatt för i en globaliserad ekonomi.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att kontrollera att ”kontrollsystem 2” 
garanterar åtminstone samma kontroll och övervakning avseende orättvisa subventioner 
och dumpning som systemet med förhandskontrollen av import av vissa järn- och 
stålprodukter i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1241/2009.

13. Europaparlamentet anser att EU:s standarder avseende företagens sociala ansvar och 
arbetstagarnas deltagande också bör tillämpas av europeiska företag i tredjeländer, och att 
regional utveckling bör främjas.

14. Europaparlamentet stöder kommissionens plan på att genomföra en 
konsekvensbedömning av EU:s industri, som beaktar stålsektorns intressen och 
utmaningar, före tecknandet av frihandelsavtal.

15. Europaparlamentet ber kommissionen att regelbundet utvärdera avtalens sammanlagda 
effekt, både när det gäller redan gällande avtal och avtal under behandling, på grundval av 
särskilda och fastställda kriterier, inbegripet aktörernas deltagande.

16. Europaparlamentet anser att handelsförhandlingar med våra handelspartner bör grundas på 
ett ömsesidigt tillvägagångssätt där man tar hänsyn till faktorer såsom tillträde till nya 
marknader, tillgång till råvaror, risken för koldioxid– och investeringsläckage, lika 
konkurrensvillkor och kunskapsläckage.
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17. Kommissionen bör enligt Europaparlamentet förhandla med de handelspartner som 
importerar särskilt stora volymer till EU, såsom Turkiet och Abu Dabi, i syfte att införa 
kvantitativa begränsningar.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att så snabbt som möjligt utveckla ett 
strategiskt synsätt när det gäller industripolitiken som ett sätt att hjälpa de industrisektorer 
som påverkas av strukturell överkapacitet, samtidigt som man enhetliggör 
handelspolitiken med EU:s strategiska intressen.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att övervaka skrotmarknaderna och överväga 
eventuella åtgärder som vid behov skulle kunna vidtas för att åtgärda koldioxidläckage till
länder utanför EU. 

20. Europaparlamentet betonar att innovationer i nya produkter (till exempel högvärdigt och 
samtidigt flexibelt stål) och nya produktionsprocesser, är lösningen för att öka den 
europeiska stålindustrins konkurrenskraft gentemot leverantörer i tredjeländer och att 
denna sektor särskilt bör främjas.

21. Europaparlamentet är övertygat om att bästa garantin för ekonomisk framgång är 
arbetstagarnas deltagande i innovations- och omstruktureringsåtgärder.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att beakta de positiva erfarenheterna från 
EKSG, särskilt de strategiska trepartsförhandlingarna och forskningen, och att därefter 
inrätta en trepartskommission ”Stål 2020”.
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