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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o akčním plánu pro konkurenceschopné a udržitelné ocelářství v Evropě

(2013/2177(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 173 hlavy XVII Smlouvy o fungování Evropské unie (bývalý 
článek 157 Smlouvy o založení Evropského společenství), který se vztahuje na 
průmyslovou politiku EU a zmiňuje se mimo jiné o konkurenceschopnosti průmyslu Unie,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 10. června 2013 o akčním plánu pro ocelářství 
nazvaném „Akční plán pro konkurenceschopné a udržitelné ocelářství v Evropě“ 
(COM(2013)0407),

– s ohledem na zprávu ze dne 10. června 2013 nazvanou „Posouzení dopadů kumulativních 
nákladů na ocelářství“1, kterou zadala Komise Centru pro evropská politická studia,

– s ohledem na své usnesení ze dne 21. května 2013 o regionálních strategiích pro 
průmyslové oblasti v Evropské unii2,

– s ohledem na zelenou knihu Komise ze dne 27. března 2013 nazvanou „Rámec politiky 
pro klima a energetiku do roku 2030“ (COM(2013)0169),

– s ohledem na doporučení ze dne 12. února 2013 vzešlá z jednání u kulatého stolu na 
vysoké úrovni o budoucnosti evropského ocelářství3,

– s ohledem na svou rozpravu dne 4. února 2013 o obnově evropského průmyslu s ohledem 
na současné obtíže (2013/2538(RSP)), která navazovala na prohlášení Komise,

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. prosince 2012 o ocelářském průmyslu EU4,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 10. října 2012 nazvané „Silnější evropský průmysl 
pro růst a hospodářskou obnovu: Aktualizace sdělení o průmyslové politice“ 
(COM(2012)0582),

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. června 2012 o „Aktu o jednotném trhu: další kroky
k růstu“5,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 30. května 2012 nazvané „Akce pro stabilitu, růst
a zaměstnanost“ (COM(2012)0299),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. října 2011 nazvané „Průmyslová politika: 
posilování konkurenceschopnosti“ (COM(2011)0642),

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/steel-cum-cost-imp_en.pdf
2 Přijaté texty, P7_TA(2013)0199.
3 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/high-level-roundtable-recommendations_en.pdf
4 Přijaté texty, P7_TA(2012)0509.
5 Přijaté texty, P7_TA(2012)0258.
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– s ohledem na své usnesení ze dne 9. března 2011 o průmyslové politice pro éru 
globalizace1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 11. března 2010 o investování do vývoje 
nízkouhlíkových technologií (plán SET)2,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 29. února 2012 nazvané „Zajištění surovin pro 
budoucí prosperitu Evropy. Návrh evropského inovačního partnerství v oblasti surovin“ 
(COM(2012)0082),

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 13. prosince 2011 nazvaný „Plán 
pro materiály umožňující rozvoj technologií pro nízkouhlíkové energie“ 
(SEC(2011)1609),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 8. března 2011 s názvem „Plán přechodu na 
konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050“ (COM(2011)0112),

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
00.00.20133,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 00.00.20134,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a na stanoviska Výboru 
pro mezinárodní obchod, Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru 
pro regionální rozvoj (A7-0000/2013),

A. vzhledem k tomu, že od skončení platnosti Smlouvy o ESUO se evropský uhelný
a ocelářský průmysl řídí ustanoveními Smlouvy o EU;

B. vzhledem k tomu, že evropský ocelářský průmysl je druhým největším výrobcem oceli na 
světě a má strategický význam pro některá hlavní evropská odvětví, např. pro pozemní
a námořní dopravu, stavebnictví, strojírenství, energetiku a obranu; 

C. vzhledem k tomu, že ocel zůstane v evropských průmyslových hodnotových řetězcích 
klíčovým materiálem, a je proto v zájmu Evropské unie zachovat její domácí výrobu;

D. vzhledem k tomu, že ocelářský průmysl EU je důležitým zaměstnavatelem, který zajišťuje 
350 000 přímých pracovních míst a několik dalších milionů pracovních míst
v souvisejících odvětvích;

E. vzhledem k tomu, že podíl EU na celosvětové výrobě oceli v posledních deseti letech klesl
o polovinu a Čína nyní vyrábí téměř 50 % oceli na světě;

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2011)0093.
2 Přijaté texty, P7_TA(2010)0064.
3 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
4 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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F. vzhledem k tomu, že světová konkurenceschopnost evropského ocelářství je i přes jeho 
vedoucí postavení z hlediska výzkumu a vývoje, malého dopadu na životní prostředí
a energetické účinnosti ohrožena kombinací několika faktorů: 

 poptávka po oceli kvůli finanční a hospodářské krizi podstatně klesla;

 provozní náklady jsou ve srovnání s náklady konkurentů nepřiměřeně vysoké;

 třetí země, které nedodržují stejné podmínky, představují nelítostnou konkurenci;

G. vzhledem k tomu, že výsledky posouzení kumulativních nákladů ocelářství naznačují, že 
dodržování nařízení EU ovlivňuje podstatný podíl ziskového rozpětí výrobců oceli z EU;

H. vzhledem k tomu, že vývoz ocelového šrotu z EU převyšuje jeho dovoz, a EU proto 
přichází o významný objem cenné druhotné suroviny;

I. vzhledem k tomu, že budoucnost zaměstnanosti v ocelářství vzbuzuje vážné obavy, neboť
v několika posledních letech zaniklo v Evropě kvůli snižování kapacity nebo uzavírání 
oceláren více než 65 000 pracovních míst;

1. vítá akční plán pro ocelářství v Evropě, který Komise předložila, neboť je důležitým 
prvkem, který pomůže zabránit dalšímu přemisťování výroby oceli za hranice Evropy;

2. vítá přístup Komise, jenž spočívá v pokračování orgánů EU, vedoucích představitelů 
společností a odborových svazů v dialogu v podobě stálého kulatého stolu na vysoké 
úrovni jednajícího o oceli;

I. ZLEPŠENÍ RÁMCOVÝCH PODMÍNEK

I.1.Zvýšení poptávky

3. zdůrazňuje, že hospodářský růst je závislý na silnějším evropském průmyslu, a proto 
naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby podporou klíčových odvětví využívajících 
oceli, stimulací investičních podmínek, posílením vnitřního trhu a urychlením projektů na 
rozvoj evropské infrastruktury zvyšovaly poptávku;

4. žádá Komisi, aby vytvořila nástroj hloubkové analýzy trhu oceli, který by mohl zajistit 
přesné údaje o evropské a celosvětové rovnováze mezi nabídkou a poptávkou v oblasti 
oceli; domnívá se, že sledování trhu oceli by mohlo významně přispět k transparentnosti 
trhů oceli a šrotu a zajistit cenné vstupy pro přijetí nápravných a proaktivních opatření, 
která jsou z důvodu cyklické povahy ocelářství nevyhnutelná;

I.2. Zaměstnanost

5. domnívá se, že Komise, členské státy, ocelářský průmysl a odborové svazy by měly 
společně usilovat o udržení a přilákání kvalifikovaných pracovníků a talentovaných, 
vysoce kvalifikovaných vědců a vedoucích pracovníků do ocelářství, a zajistit tak 
dynamickou a inovativní pracovní sílu; naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přijaly okamžitá opatření, jež zamezí ztrátě odborných znalostí a omezí ubývání 
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pracovních míst na minimum;

6. zdůrazňuje, že provádění akčního plánu by se mělo zaměřit i na krátkodobý dopad 
hospodářské krize na pracovní sílu v tomto odvětví, a vyzývá Komisi, aby důsledně 
sledovala snižování kapacity a uzavírání oceláren v Evropě;

7. žádá Komisi, aby neprodleně a v plném rozsahu zavedla financování ze strany EU s cílem 
omezit sociální dopad restrukturalizace ocelářství;

II. OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI EVROPSKÉHO 
OCELÁŘSTVÍ

II.1. Zajištění dodávek energie za přijatelné ceny

8. konstatuje, že mezi průmyslovými cenami energií EU a jejích hlavních konkurentů 
existuje výrazný rozdíl; uznává, že ceny energií jsou pro ocelářský průmysl důležitým 
nákladovým faktorem; domnívá se, že nezbytným předpokladem pro zajištění bezpečných
a udržitelných dodávek energií za přijatelné ceny pro ocelářský průmysl je efektivní 
fungování jednotného trhu s energií; 

9. zdůrazňuje, že uzavírání dlouhodobých energetických smluv může zmírnit riziko 
nestabilních cen energií; vyzývá Komisi, aby poskytla pokyny ohledně aspektů týkajících 
se hospodářské soutěže u dlouhodobých dohod o dodávkách energií;

10. zdůrazňuje, že bezpečné dodávky energií jsou pro ocelářství důležitým předpokladem; 
vyzývá členské státy, aby rozvojem nezbytných projektů energetické infrastruktury 
zajistily bezpečné dodávky energií; vybízí Komisi, aby podporovala diverzifikaci zdrojů
a zásobovacích tras zemního plynu; žádá Komisi, aby komplexně posoudila, zda je výroba 
elektřiny dostatečná, a poskytla pokyny ohledně způsobů, jak zajistit flexibilitu 
elektrických sítí;

II.2. Ochrana klimatu a dopad na životní prostředí

11. připomíná, že evropské ocelářství snížilo od roku 1990 své celkové emise o přibližně 25 
%; konstatuje, že ocel je zcela recyklovatelná a neztrácí přitom svou kvalitu; uznává, že 
výrobky z oceli hrají důležitou úlohu, neboť umožňují přechod ke znalostnímu, 
nízkouhlíkovému hospodářství účinně využívajícímu zdroje;

12. domnívá se, že evropská výroba oceli by měla být zachována na základě udržitelného 
modelu výroby oceli; naléhavě vyzývá Komisi, aby vypracovala a prosazovala evropské 
normy udržitelnosti, např. značku SustSteel (Steel Construction Products Mark);

13. zdůrazňuje, že výrobou oceli z ocelového šrotu se snižuje spotřeba energie o 75 % a ušetří 
80 % vstupních surovin; naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila účinné fungování 
evropského trhu s ocelovým šrotem; podporuje maximální využívání šrotu, neboť se jedná
o způsob, jak zajistit přístup k surovinám, omezit energetickou závislost, snížit emise
a usilovat o cyklické hospodářství; podporuje iniciativu Komise, jež spočívá v provádění 
inspekcí a kontrol přepravovaného odpadu s cílem zamezit nezákonnému vývozu šrotu;
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14. naléhavě vyzývá Komisi, aby sladila politické cíle v oblasti klimatu a životního prostředí
s konkurenceschopností ocelářství a současně zamezila riziku úniku uhlíku a přemisťování 
výroby;

15. vyzývá Komisi, aby příští přezkum seznamu odvětví, u nichž se předpokládá únik uhlíku, 
provedla otevřeným a transparentním způsobem a zohlednila přitom úlohu, kterou ocel 
může hrát při zmírňování dopadů, a nepřímé dopady cen elektřiny na hospodářskou 
soutěž; naléhavě vyzývá Komisi, aby ponechala ocelářský průmysl na tomto seznamu, 
čímž zajistí, aby ustanovení o úniku uhlíku byla nadále účinná;

16. zdůrazňuje, že rámec pro oblast klimatu do roku 2030 by měl zohledňovat odvětvové 
rozdíly, technickou proveditelnost a ekonomickou životaschopnost;

II.3. Rovné podmínky na mezinárodní úrovni 

17. domnívá se, že by se při obchodních jednáních měl uplatňovat reciproční přístup, v jehož 
rámci jsou zohledněna taková hlediska jako přístup na nové trhy, přístup k surovinám, 
riziko úniku uhlíku, rovné podmínky a únik know-how;

18. podporuje návrh Komise, aby posouzení dopadů bylo provedeno před podpisem dohod
o volném obchodu, přičemž je třeba vzít v úvahu hodnotový řetězec evropského ocelářství
v celosvětovém měřítku;

19. vyzývá Komisi, aby bojovala proti nekalé hospodářské soutěži ze strany třetích zemí a za 
tím účelem přiměřeně a účinně využívala odpovídajících opatření, která má k dispozici;

20. vybízí Komisi, aby zaváděla navržená opatření, jejichž cílem je zajistit přístup ke 
koksovatelnému uhlí;

21. podporuje návrh opatření předložený Komisí, jehož cílem je zamezit nelegálním trhům
s výrobky z oceli; naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby prozkoumaly možná 
opatření, jak bojovat proti daňovým únikům;

22. žádá Komisi, aby pokročila v reformě právního rámce pro finanční trhy, a zabránila tak 
spekulativnímu kolísání cen a zabezpečila dodávky oceli a surovin;

II.4. Výzkum, vývoj a inovace

23. konstatuje, že zásadní význam pro zachování způsobu snižování CO2 představeného
v plánu do roku 2050 má všeobecné rozšíření průlomových technologií; vítá cíl programu 
ULCOS, konkrétně určení a rozvoj inovativních technologií výroby oceli s extrémně 
nízkými emisemi CO2;

24. souhlasí s Komisí, že v rámci programu Horizont 2020 je třeba zaměřit se na 
demonstrační a pilotní projekty v oblasti nových technologií a čistších a energeticky 
účinnějších technologií hospodárněji využívajících zdroje;

25. uznává vysoká finanční rizika spojená s rozvojem, demonstrací a zaváděním průlomových 
technologií; podporuje vytváření klastrů, partnerství pro spolupráci v oblasti výzkumu
a partnerství veřejného a soukromého sektoru; vybízí k využívání inovativních finančních 
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nástrojů, např. finančních nástrojů pro sdílení rizik; vyzývá Evropskou investiční banku
a Evropskou banku pro obnovu a rozvoj, aby vypracovaly dlouhodobý rámec pro 
financování projektů v oblasti oceli;

26. žádá Komisi, aby dále prosazovala evropské inovační partnerství v oblasti surovin
v ocelářském průmyslu a v celém hodnotovém řetězci surovin, zejména způsoby 
recyklace a nové obchodní modely;

27. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě a vládám a parlamentům 
členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Jedním z prvních kroků k evropské integraci byla koordinace výroby oceli založením 
Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO). Kromě dějinné úlohy oceli považuje zpravodaj 
evropské ocelářství za základ evropských klíčových průmyslových hodnotových řetězců, 
např. automobilového průmyslu, stavebnictví, strojírenství a elektrotechniky a rovněž 
obnovitelných energií. Zachování konkurenceschopného evropského ocelářství má proto 
strategický význam pro zajištění hospodářského růstu a pracovních míst v Evropě.

Evropské ocelářství přišlo kvůli uzavírání oceláren během několika posledních let o více než 
65 000 pracovních míst. Neočekává se, že by v krátkodobém horizontu došlo k oživení 
domácí poptávky, a celosvětový podíl evropských společností se snižuje. Evropské ocelářství 
je ohroženo, neboť je postiženo ztrátou konkurenceschopnosti v důsledku kombinace řady 
faktorů.

 Finanční a hospodářská krize ovlivnila odvětví využívající oceli a způsobila 
významný propad v poptávce po oceli. Stavebnictví a automobilový průmysl
v současnosti představují polovinu trhu a na rozdíl od jiných oblastí se neočekává, že 
by v následujících letech došlo k oživení poptávky. 

 Rozvíjející se země, zejména Čína, v posledních letech realizovaly rozsáhlé investice 
do výstavby oceláren, což je reakcí na jejich vysokou míru růstu a vytváří celosvětový 
problém nadměrné kapacity. Nadměrná kapacita vedla k nárůstu cen surovin
a současně stlačila ceny oceli, což ve svém důsledku narušuje ziskové rozpětí. 

 Společnosti se sídlem mimo Evropu navíc nedodržují stejné právní rámce, a proto mají 
nižší provozní náklady. 

 Ocelářství je energeticky náročné odvětví, a proto má rostoucí rozdíl mezi cenami 
energií v Evropě a v třetích zemích významný dopad na konkurenceschopnost 
ocelářství.

Zpravodaj vítá akční plán pro ocelářství předložený Evropskou komisí a navrhuje řadu 
opatření, jejichž cílem je řešit současnou situaci v ocelářském průmyslu.

Vzhledem k tomu, že ocel bude pro evropské průmyslové hodnotové řetězce i nadále 
klíčovým materiálem, zpravodaj doporučuje zvýšit poptávku v klíčových odvětvích 
využívajících oceli, mezi něž patří nová odvětví s vysokým potenciálem růstu. Rovněž 
vyzývá k lepšímu sledování trhu, neboť by to ocelářství mohlo pomoci předvídat cykly 
poptávky a orgánům v boji proti nezákonným praktikám.

Ocelářství v současnosti zajišťuje 350 000 přímých pracovních míst a několik milionů míst
v souvisejících odvětvích. Přizpůsobení se krizi však vedlo k propouštění doprovázenému 
ztrátou dovedností, jež bude v období příznivého růstu obtížné znovu získat. Zpravodaj proto 
vyzývá k přijetí opatření ke snížení sociálního dopadu restrukturalizace ocelářství, mezi něž 
bude patřit i financování ze strany EU.

Zajištění dodávek energie za přijatelné ceny
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Náklady na energie jsou v Evropě na rozdíl od jiných konkurenčních oblastí nepřiměřeně 
vysoké. Pro energeticky náročná odvětví, např. ocelářství, jsou ceny energií důležitým 
nákladovým faktorem, jenž má vliv na konkurenceschopnost odvětví. Zpravodaj se proto 
domnívá, že nezbytným předpokladem pro zajištění bezpečných a udržitelných dodávek 
energií za přijatelné ceny pro ocelářský průmysl je efektivní fungování jednotného trhu
s energií.

Ochrana klimatu a dopad na životní prostředí

Zpravodaj podporuje úsilí ocelářského průmyslu o snížení svého dopadu na životní prostředí
a uznává přitom úlohu, kterou ocel může hrát při zmírňování dopadů. Evropa musí pokračovat
v cestě k udržitelné produkci a cyklickému hospodářství a současně musí zamezit rizikům 
úniku uhlíku a poklesu konkurenceschopnosti. Zpravodaj proto navrhuje opatření k regulaci 
dopadu na životní prostředí a současně omezuje náklady na regulaci. Zpravodaj podporuje 
další rozvoj trhu s ocelovým šrotem, neboť tak lze snížit emise a omezit spotřebu energií
a surovin.

Rovné podmínky na mezinárodní úrovni

Zpravodaj doporučuje bojovat proti asymetrickým obchodním dohodám, nelegálním trhům
s výrobky z oceli a šrotu a navíc i nepřiměřené kontrole některých třetích zemí nad tokem 
surovin, jež ohrožuje přístup Evropy k těmto surovinám.

Výzkum, vývoj a inovace

Inovace jsou hnacím motorem konkurenceschopnosti. Zpravodaj konstatuje, že dosažení 
inovativního ocelářství vyžaduje velké kapitálové investice spojené s vysokými riziky
a dlouhodobou návratností. Navrhuje proto další opatření k podpoře inovací v Evropě 
prostřednictvím využívání inovativních finančních nástrojů. Žádá také, aby byly veřejné 
prostředky vydávány především na šíření průlomových technologií s cílem omezit dopad na 
životní prostředí a spotřebu energií a surovin.


