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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно плана за действие за конкурентоспособна и устойчива стоманодобивна 
промишленост в Европа

(2013/2177(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 173 от дял XVII от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (предишен член 157 от Договора за създаване на Европейската 
общност), който обхваща индустриалната политика на ЕС и се отнася, наред с други 
неща, до конкурентоспособността на промишлеността на Съюза,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 10 юни 2013 г. относно плана за 
действие в стоманодобивната промишленост, озаглавено „План за действие за 
конкурентоспособна и устойчива стоманодобивна промишленост в Европа“ 
(COM(2013)0407),

– като взе предвид доклада от 10 юни 2013 г., съставен за Комисията от Центъра за 
изследване на европейските политики, озаглавен „Оценка на кумулативното 
въздействие на разходите в стоманодобивната промишленост“1,

– като взе предвид своята резолюция от 21 май 2013 г. относно регионални стратегии 
за промишлените райони в Европейския съюз2,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 27 март 2013 г., озаглавено „Зелена 
книга относно рамка за 2030 година за политиките в областта на климата и 
енергетиката“ (COM(2013)0169),

– като взе предвид препоръките от 12 февруари 2013 г. от кръглата маса на високо 
равнище относно бъдещето на европейската стоманодобивна промишленост3,

– като взе предвид своето разискване от 4 февруари 2013 г., във връзка с изявлението 
на Комисията, относно възстановяване на европейската промишленост с оглед на 
настоящите трудности (2013/2538(RSP)),

– като взе предвид своята резолюция от 13 декември 2012 г. относно 
стоманодобивната промишленост на ЕС4,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 10 октомври 2012 г., озаглавено 
„По-силна европейска промишленост за растеж и възстановяване на икономиката: 
актуализиране на съобщението за индустриалната политика“ (COM(2012)0582),

– като взе предвид своята резолюция от 14 юни 2012 г., озаглавена „Акт за единния 

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/steel-cum-cost-imp_en.pdf
2 Приети текстове, P7_TA(2013)0199.
3 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/high-level-roundtable-recommendations_en.pdf
4 Приети текстове, P7_TA(2012)0509.
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пазар: следващите стъпки към растежа“1,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 30 май 2012 г., озаглавено 
„Действия за стабилност, растеж и работни места“ (COM(2012)0299),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 14 октомври 2011 г., озаглавено 
„Промишлена политика: засилване на конкурентоспособността“ (COM(2011)0642),

– като взе предвид своята резолюция от 9 март 2011 г. относно промишлената 
политика в ерата на глобализацията2,

– като взе предвид своята резолюция от 11 март 2010 г. относно инвестиране в 
разработването на нисковъглеродни технологии (SET-Plan)3,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 29 февруари 2013 г., озаглавено 
„Обезпечаване на Европа със суровини в името на нейното бъдещо благоденствие 
—  предложение за европейско партньорство за иновации в областта на суровините“
(COM(2012)0082),

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 13 декември 
2011 г., озаглавен „Пътна карта за материалите за развитие на нисковъглеродни 
енергийни технологии“ (SEC(2011)1609),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 8 март 2011 г., озаглавено „Пътна 
карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна 
интензивност” (COM(2011)112),

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 
00.00.2013 г.4,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от 00.00.2013 г.5,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика 
и становищата на комисията по международна търговия, комисията по заетост и 
социални въпроси и комисията по регионално развитие (A7-0000/2013),

A. като има предвид, че след изтичането на Договора за ЕОВС европейските сектори 
на въгледобива и стоманодобива се уреждат от разпоредбите на Договора за ЕС;

Б. като има предвид, че европейската стоманодобивна промишленост е вторият по 
големина производител на стомана в света и е от стратегическо значение за няколко 
значими европейски отрасъла като наземен и морски транспорт, строителство, 

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2012)0258.
2 Приети текстове, P7_TA(2011)0093.
3 Приети текстове, P7_TA(2010)0064.
4 Все още не е публикувано в Официален вестник.
5 Все още не е публикувано в Официален вестник.



PR\1005720BG.doc 5/11 PE521.512v01-00

BG

енергетика и отбрана; 

В. като има предвид, че стоманата ще остане ключов материал за промишлените 
вериги за създаване на стойност в Европа и че следователно от интерес за ЕС е да 
поддържа вътрешното производство;

Г. като има предвид, че стоманодобивната промишленост на ЕС е важен работодател, 
който създава 350 000 преки работни места и други няколко милиона в свързани 
промишлености;

Д. като има предвид, че делът на ЕС в световното производство на стомана е намалял 
наполовина през последните 10 години, като понастоящем в Китай се произвежда 
близо 50 % от световното производство;

Е. като има предвид, че въпреки водещите позиции на европейската стоманодобивна 
промишленост по отношение на научноизследователската и развойна дейност 
(НИРД), ниското екологично въздействие и ефективността на ресурсите, неговата 
глобална ефективност е изложена на риск в резултат от няколко фактора: 

 търсенето на стомана е намаляло значително поради финансовата и 
икономическата криза;

 оперативните разходи са изключително високи в сравнение с тези, 
наблюдавани при конкуренцията;

 съществува остра конкуренция от страна на трети държави, които не се 
придържат към условията за равнопоставеност;

Ж. като има предвид, че резултатите от кумулативната оценка на разходите на 
стоманодобивната промишленост сочат, че съответствието с регламентите на ЕС 
поставя под въпрос значителен дял от маржа на печалба на производителите на 
стомана в ЕС;

З. като има предвид, че от ЕС се изнася повече стоманен скрап отколкото се внася и 
поради това ЕС губи значителен обем ценна вторична суровина;

И. като има предвид, че перспективите за заетост в стоманодобивната промишленост 
дават повод за сериозна загриженост, тъй като през изминалите няколко години в 
Европа са били закрити над 65 000 работни места поради спад в капацитета или 
закриването на заводи за стомана;

1. приветства плана за действие на Комисията за стоманодобивната промишленост в 
Европа като значим елемент за предотвратяване на по-нататъшното изнасяне на 
производството на стомана извън Европа;

2. приветства подхода на Комисията, съгласно който продължава диалогът между 
европейските институции, главните изпълнителни директори в промишлеността и 
профсъюзите, под формата на постоянна кръгла маса на високо равнище по 
стоманодобивните въпроси;
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I. ПОДОБРЯВАНЕ НА РАМКОВИТЕ УСЛОВИЯ

I.1. Увеличаване на търсенето

3. подчертава, че икономическият растеж зависи от по-силната промишленост в 
Европа и следователно настоятелно призовава Комисията и държавите членки да 
увеличат търсенето, като оказват подкрепа за ключовите сектори, използващи 
стомана, стимулират условията за извършване на инвестиции, укрепват вътрешния 
пазар и продължават изпълнението на европейските проекти за развитие на 
инфраструктурата;

4. призовава Комисията да създаде задълбочен инструмент за анализ на пазара на 
стомана, който би предоставил прецизна информация относно баланса в търсенето 
на стомана в Европа и в света; счита, че мониторингът на пазара на стомана би 
могъл да даде значителен принос за прозрачността на пазарите на стомана и скрап и 
да даде ценен принос за коригиращи и проактивни мерки, които са неизбежни 
поради цикличния характер на стоманодобивната промишленост;

I.2. Трудова заетост

5. счита, че Комисията, държавите членки, промишлеността и профсъюзите следва да 
положат съвместни усилия за запазването и привличането към стоманодобивната 
промишленост на квалифицирани работници, талантливи учени и ръководители с 
голям набор от умения, като така се гарантира наличието на динамична и 
иновативна работна ръка; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да 
извършат незабавни действия, с които да се предотврати загубата на експертни 
познания и да се сведе до минимум загубата на работни места;

6. подчертава, че изпълнението на плана за действие следва също така да се 
съсредоточи върху краткосрочното въздействие на икономическата криза върху 
работната сила в сектора и призовава Комисията да наблюдава отблизо намаленията 
в капацитета и закриването на заводи за стомана в Европа;

7. приканва Комисията незабавно и изцяло да финансира със средства на ЕС 
намаляването на социалното въздействие върху преструктурирането на 
промишлеността;

II. ДЕЙСТВИЯ ПО ПОДОБРЯВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА 
ЕВРОПЕЙСКАТА СТОМАНОДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ

II.1. Надеждни енергийни доставки на достъпни цени

8. Отбелязва, че съществува огромна разлика между цените на електроенергията за 
промишлени нужди в ЕС и тези на неговите основни конкуренти; признава, че 
цените на електроенергията са значителни разходни фактори за стоманодобивната 
промишленост; счита, че ефективното функциониране на единния пазар за 
електроенергия е необходима предпоставка, за да може стоманодобивната 
промишленост да получава надеждна и устойчива електроенергия на достъпни 
цени; 
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9. подчертава, че сключването на дългосрочни договори за доставка на енергия може 
да смекчи риска от колебанията в цените на енергията; призовава Комисията да 
предостави насоки относно конкурентните аспекти на дългосрочните споразумения 
за енергийни доставки;

10. подчертава, че сигурността на енергийните доставки е важна предпоставка за 
стоманодобивната промишленост; призовава държавите членки да гарантират 
надеждни енергийни доставки с разработването на необходими проекти за 
изграждането на енергийна инфраструктура; насърчава Комисията да стимулира 
диверсификацията на източниците на природен газ и техните пътища; приканва 
Комисията да извърши всеобхватна оценка на адекватността на производството на 
енергия и предоставянето на насоки относно това как да се поддържа гъвкавостта на 
електроенергийните мрежи;

II.2. Опазване на климата и екологично въздействие

11. Припомня, че европейската стоманодобивна промишленост е намалила общия 
размер емисии с близо 25 % от 1990 г. насам; отбелязва, че стоманата е напълно 
рециклируема без това да води до загуба на качество; признава, че стоманените 
продукти играят значителна роля за гарантирането на прехода към основана на 
знанието икономика с ниски въглеродни емисии и ефективно използване на 
ресурсите;

12. счита, че европейското производство на стомана следва да се поддържа от устойчив 
модел за производство на стомана; настоятелно призовава Комисията да изготви и 
насърчи европейските стандарти за устойчивост, като например знака за 
стоманените продукти за строителството (SustSteel);

13. подчертава, че производството на стомана от скрап намалява необходимостта от 
енергия със 75 %, а тази от суровини с 80 %; настоятелно призовава Комисията да 
гарантира ефективното действие на европейския пазар за стоманен скрап; насърчава 
максималното използване на скрап като начин да се гарантира достъпът до 
суровини, да се смекчи енергийната зависимост, да се намалят емисиите и да се 
работи в посока към кръгова икономика; подкрепя инициативата на Комисията за 
проверка и контрол на превозите на отпадъци, за да се избегне незаконният износ на 
скрап;

14. настоятелно призовава Комисията да съвместява политическите цели във връзка с 
климата и околната среда с конкурентоспособността на промишлеността, като 
същевременно се избягват рисковете във връзка с изместването и пренасочването на 
въглеродни емисии;

15. призовава Комисията да извърши следващ преглед на списъка на изместването на 
въглеродни емисии с помощта на открита и прозрачна методология, като се вземе 
под внимание ролята на стоманата като смекчаващ фактор и непрякото въздействие 
на цените на енергията върху конкуренцията; призовава Комисията да гарантира, че 
разпоредбите за изместване на въглеродните емисии остават в сила, като 
стоманодобивната промишленост продължи да се числи в списъка на изместването;



PE521.512v01-00 8/11 PR\1005720BG.doc

BG

16. подчертава, че през 2030 г. рамката относно климата следва да взема под внимание 
секторните различия, технологичната осъществимост и икономическата 
жизнеспособност;

II.3. Равнопоставеност в международен план 

17. счита, че търговските преговори следва да се придържат към подхода на 
реципрочност, съгласно който се вземат под внимание съображения като достъп до 
нови пазари, достъп до суровини, риск от изместване на въглеродни емисии, 
равнопоставеност и изтичане на ноу-хау;

18. поддържа предложението на Комисията да бъде проведена оценка на въздействието 
преди подписването на споразумения за свободна търговия, които отчитат 
европейската верига за създаване на стойност в рамките на глобалния контекст;

19. призовава Комисията да се бори с нелоялната конкуренция от страна на трети 
държави, като използва подходящи и налични мерки по съразмерен и ефикасен 
начин;

20. насърчава Комисията да прилага предложените мерки за гарантиране на достъпа до 
коксуващи се въглища;

21. подкрепя предложението на Комисията за предприемане на действия за борба с 
незаконните пазари на стоманени продукти; настоятелно призовава Комисията и 
държавите членки да разследват възможните мерки за борба с избягването на ДДС;

22. приканва Комисията да продължи с реформата на регулаторната рамка за 
финансовите пазари, за да предотврати спекулативните колебания на цените и за да 
гарантира сигурността на доставките на стомана и суровини;

II.4. Научни изследвания, развойна дейност и иновации

23. Отбелязва, че мащабното разпространение на революционни технологии е от 
съществено значение за придържането към курса за намаляване на CO2, предвидено 
в Пътната карта за 2050 г.; приветства целта на програмата ULCOS, а именно да 
установи и разработи иновативни стоманодобивни технологии с изключително 
ниски емисии на въглерод;

24. изразява съгласие с Комисията, че в рамките на „Хоризонт 2020“ акцент следва да 
се постави на демонстрационните и пилотните проекти за нови технологии и по-
чисти технологии с ефективно използване на ресурси и енергия;

25. признава високите финансови рискове, свързани с развитието, демонстрацията и 
разгръщането на революционни технологии; поддържа създаването на клъстери, 
сътрудничеството в областта на развойната дейност и публично-частните 
партньорства; насърчава използването на иновативни финансови инструменти, като 
финансови инструменти със споделяне на риска; призовава Европейската 
инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие да 
разработят дългосрочна рамка за финансиране на проекти в областта на 
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стоманодобива;

26. приканва Комисията да продължи да прилага Европейското партньорство за 
иновации в областта на суровините относно стоманодобивната промишленост и по 
протежение на веригата за създаване на стойност в областта на суровините, по-
специално по отношение на методите за рециклиране и новите бизнес модели;

27. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, 
Съвета и правителствата и парламентите на държавите членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Една от първите стъпки в посока европейска интеграция бе координирането на 
производството на стомана чрез създаването на Европейската общност за въглища и 
стомана (ECSC). Освен историческата роля на стоманата, докладчикът счита, че 
европейската стоманодобивна промишленост залага основите на ключовите 
промишлени вериги за създаване на стойност в Европа за отрасли като 
автомобилостроенето, строителството, механо- и електротехника, а също и 
възобновяеми източници на енергия. Следователно поддържането на конкурентно 
европейско производство на стомана играе стратегическа роля за гарантирането на 
икономически ръст и работни места в Европа.

През изминалите няколко години в европейската стоманодобивна промишленост бяха 
затворени 65 000 работни места поради закриването на заводи. Възстановяването на 
вътрешното търсене не се очаква в краткосрочен план и световният дял на 
европейските дружества намалява. Европейската стоманодобивна промишленост е 
изложена на риск, тъй като конкурентоспособността ѝ е подронена в резултат от 
комбинирането на редица фактори.

 Финансовата и икономическата криза е повлияла на секторите, използващи 
стомана, като това води до значителен спад в търсенето на стомана. Отраслите 
строителство и машиностроене съставляват понастоящем половината пазар и, за 
разлика от други региони, не се очаква търсенето да се възстанови през идните 
години. 

 През изминалите няколко години държавите с развиващи се икономики, по-
специално Китай, са инвестирали значителни средства в строителството на 
заводи за стомана в подкрепа на стремителния си растеж, което създаде проблем 
със свръхкапацитета в световен мащаб. Свръхкапацитетът предизвика покачване 
на цените на суровините, като същевременно оказа натиск в посока надолу на 
цените за стомана, което в крайна сметка изяжда маржовете на печалба. 

 Освен това, дружествата, които се намират извън Европа, не се придържат към 
равностойни регулаторни рамки, поради което техните оперативни разходи са 
по-ниски. 

 Стоманата е енергоемка промишленост и поради това увеличаващата се разлика 
между енергийните цени в Европа и трети държави оказва значително влияние 
върху конкурентоспособността на стоманодобивната промишленост.

Докладчикът приветства плана за действие в областта на стоманодобива, представен от 
Европейската комисия и предлага серия от мерки за справяне с настоящото положение 
в стоманодобивната промишленост.

Докато стоманата остава ключов материал за промишлените вериги за създаване на 
стойност в Европа, докладчикът предлага да се повиши търсенето в ключовите отрасли, 
използващи стомана, които включват нови отрасли с висок потенциал за растеж. Той 
също така приканва за по-строг мониторинг на пазара, което би подпомогнало 
промишлеността да предвижда цикличността в търсенето, а органите — да се борят с 
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незаконните практики.

Днес стоманодобивната промишленост предоставя 350 000 преки работни места и още 
няколко милиона в сродни промишлености, но приспособяването към кризата доведе 
до спад в работната заетост, придружен от деквалификация, като ще бъде трудно 
уменията да бъдат възстановени при подновяването на положителния цикъл на растеж. 
Следователно докладчикът призовава за мерки за намаляване на социалното 
въздействие на промишленото преструктуриране, включително използването на 
средства на ЕС.

Надеждни енергийни доставки на достъпни цени

Разходът на енергията в Европа е твърде висок в сравнение с този, наблюдаван при 
конкуренцията. За енергоемки промишлености като стоманодобивната, цените на 
енергията са важни разходни фактори, които оказват влияние върху 
конкурентоспособността на сектора. Следователно докладчикът счита, че ефективното 
функциониране на единния пазар за електроенергия е необходима предпоставка, за да 
може стоманодобивната промишленост да получава надеждна и устойчива 
електроенергия на достъпни цени.

Опазване на климата и екологично въздействие

Докладчикът подкрепя усилията, положени от промишлеността, за намаляване на 
екологичното ѝ въздействие и признава ролята на стоманата като смекчаващ фактор. 
Европа продължава да поддържа курса към устойчиво производство и кръгова 
икономика, като същевременно се избягват рисковете от изместване на въглеродни 
емисии и не се прави компромис с нейната конкурентоспособност. Следователно 
докладчикът предлага мерки за уреждане на екологичното въздействие, като 
същевременно се намаляват регулаторните разходи. Докладчикът се застъпва за по-
нататъшното развитие на пазара на стоманен скрап, като начин да се намалят емисиите 
и използването на енергия и суровини.

Равнопоставеност в международен план

Докладчикът предлага продължаване на борбата с несиметричните търговски 
споразумения, незаконните пазари на стоманени продукти и скрап, а също и с 
прекомерния контрол на някои трети държави върху потока от суровини, което 
застрашава европейския достъп до тях.

Научни изследвания, развойна дейност и иновации

Иновациите са двигател на конкурентоспособността. Докладчикът отбелязва, че 
създаването на новаторска стоманодобивна промишленост изисква високи капиталови 
инвестиции, които са свързани с висока доза риск и дълги периоди на възвращаемост. 
Следователно той предлага допълнителни мерки за насърчаване на иновациите в 
Европа чрез използване на новаторски финансови инструменти. Освен това 
докладчикът приканва обществените разходи да бъдат концентрирани върху 
насърчаването на революционните технологии, целящи понижаване на екологичното 
въздействие и на обемите енергия и суровини.


