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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om en handlingsplan for en konkurrencedygtig og bæredygtig stålindustri i Europa

(2013/2177(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 173 i afsnit XVII i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (tidligere artikel 157 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Fællesskab), der dækker EU's industripolitik og bl.a. henviser til EU-industriens 
konkurrenceevne,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. juni 2013 om stålhandlingsplanen 
"Handlingsplan for en konkurrencedygtig og bæredygtig stålindustri i Europa" 
(COM(2013)0407),

– der henviser til rapport af 10. juni 2013, bestilt af Kommissionen fra Det Europæiske 
Center for Politiske Studier, "Assessment of cumulative cost impact for the steel 
industry"1,

– der henviser til sin beslutning af 21. maj 2013 om regionale strategier for industriområder 
i Den Europæiske Union2,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. marts 2013 "Grønbog – En ramme for 
klima- og energipolitikkerne frem til 2030" (COM(2013)0169),

– der henviser til henstillingerne fra rundbordskonferencen på højt plan af 12. februar 2013 
om fremtiden for den europæiske stålindustri3,

– der henviser til sin forhandling den 4. februar 2013 som opfølgning på Kommissionens 
redegørelse om genopretning af europæisk industri i lyset af de nuværende vanskeligheder 
(2013/2538(RSP)),

– der henviser til sin beslutning af 13. december 2012 om EU's stålindustri4,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. oktober 2012 "En stærkere europæisk 
industripolitik for vækst og økonomisk genopretning. Ajourføring af meddelelsen om 
industripolitikken" (COM(2012)0582),

– der henviser til sin beslutning af 14. juni 2012 "Akten for det indre marked - de næste trin 
i vækstbestræbelserne"5,

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/steel-cum-cost-imp_en.pdf.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0199.
3 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/high-level-roundtable-recommendations_en.pdf.
4 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0509.
5 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0258.
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– der henviser til Kommissionens meddelelse af 30. maj 2012 "Stabilitet, vækst og 
beskæftigelse" (COM(2012)0299),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. oktober 2011 "Industripolitik: En 
styrket konkurrenceevne" (COM(2011)0642),

– der henviser til sin beslutning af 9. marts 2011 om en industripolitik for en globaliseret 
verden1,

– der henviser til sin beslutning af 11. marts 2010 om investering i udviklingen af teknologi 
med lav CO2-udledning (SET-planen)2,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 29. februar 2012 "Adgang til råstoffer af 
hensyn til Europas velfærd i fremtiden. Forslag til et europæisk innovationspartnerskab 
om råstoffer" (COM(2012)0082),

– der henviser til Kommissionens arbejdsdokument af 13. december 2011 "Materials 
Roadmap Enabling Low Carbon Energy Technologies" (SEC(2011)1609),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 8. marts 2011 "Køreplan for omstilling til 
en konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050" (COM(2011)0112),

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af … 3,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af … 4,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser 
fra Udvalget om International Handel, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 
og Regionaludviklingsudvalget (A7-0000/2013),

A. der henviser til, at kul- og stålsektorerne efter EKSF-traktatens udløb er underlagt EU-
traktatens bestemmelser;

B. der henviser til, at den europæiske stålindustri er verdens andenstørste producent af stål og 
er af strategisk betydning for adskillige større europæiske industrisektorer, såsom land- og 
søtransport, byggeri, maskinindustri, energi og forsvar; 

C. der henviser til, at stål vil vedblive at være et helt centralt råstof for industrielle 
værdikæder i Europa, og at det derfor er i EU's interesse at opretholde en produktion inden 
for Unionen;

D. der henviser til, at EU's stålindustri er en meget stor arbejdsgiver og står for 350 000 
direkte arbejdspladser og adskillige millioner flere i industrivirksomheder forbundet 

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0093. 
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0064.
3 Endnu ikke offentliggjort i EU-Tidende.
4 Endnu ikke offentliggjort i EU-Tidende.
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hermed;

E. der henviser til, at EU's andel af den globale stålproduktion er halveret i løbet af de sidste 
ti år, hvor Kina nu står for næsten 50 % af verdensproduktionen;

F. der henviser til, at den europæiske stålindustris globale konkurrenceevne, trods det at man 
i denne sektor er gået forrest inden for forskning og udvikling, lav miljøpåvirkning og 
ressourceeffektivitet, er truet som et resultat af flere forskellige faktorer:

 efterspørgslen efter stål er faldet betydeligt som følge af den finansielle og 
økonomiske krise;

 driftsomkostningerne er uforholdsmæssigt høje i sammenligning med 
konkurrenternes;

 der er hård konkurrence fra tredjelande, som ikke opererer på lige vilkår;

G. der henviser til, at det af resultaterne fra vurderingen af stålsektorens kumulerede 
omkostninger fremgår, at overholdelse af EU-lovgivningen regulerer en betydelig andel af 
de europæiske stålproducenters profitmargin;

H. der henviser til, at der eksporteres mere stålskrot fra EU, end der importeres, og at EU på 
den måde mister en betydelig mængde værdifuldt sekundært råstof;

I. der henviser til, at udsigterne for beskæftigelsen i stålindustrien giver anledning til 
alvorlig bekymring, eftersom der er mistet over 65 000 arbejdspladser i Europa inden for 
de sidste få år på grund af kapacitetsreduktioner eller lukning af stålværker;

1. glæder sig over Kommissionens handlingsplan for Europas stålindustri som et vigtigt 
element i bestræbelserne på at forhindre yderligere udflytning af stålproduktion fra EU;

2. glæder sig over, at Kommissionen fortsætter dialogen mellem EU-institutionerne, 
industriens ledere og fagforeningerne i form af en permanent rundbordsdialog på højt plan 
om stålindustrien;

I. FORBEDRING AF RAMMEBETINGELSER

I.1.Styrkelse af efterspørgslen

3. understreger, at økonomisk vækst afhænger af en stærkere europæisk industri, og 
opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke efterspørgslen ved at 
støtte nøglesektorer, hvor der bruges stål, stimulere til investeringer ved at forbedre 
betingelserne, styrke det indre marked og fremme europæiske 
infrastrukturudviklingsprojekter;

4. anmoder Kommissionen om at oprette et instrument til indgående analyse af stålmarkedet, 
som kan tilvejebringe præcis information om balancen mellem udbud og efterspørgsel på 
det europæiske stålmarked og på globalt plan; mener, at en overvågning af stålmarkedet 
vil bidrage afgørende til gennemsigtigheden af markederne for stål og skrot og give 
værdifulde input til korrigerende og proaktive skridt, som er uundgåelige som følge af 
stålindustriens cykliske karakter;
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I.2. Beskæftigelse

5. mener, at Kommissionen, medlemsstaterne, industrien og fagforeningerne bør handle i 
fællesskab for at fastholde og tiltrække kvalificerede arbejdstagere, talentfulde og 
højtuddannede videnskabsfolk og ledere til stålindustrien og derved sikre en dynamisk og 
innovativ arbejdsstyrke; opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at 
gennemføre øjeblikkelige foranstaltninger for at hindre tabet af ekspertise og minimere 
tabet af arbejdspladser;

6. understreger, at gennemførelsen af handlingsplanen også bør fokusere på den økonomiske 
krises kortsigtede virkninger for arbejdskraften i sektoren, og opfordrer Kommissionen til 
nøje at følge kapacitetsreduktioner og lukningen af stålværker i Europa;

7. anmoder Kommissionen om øjeblikkeligt at anvende alle de til rådighed værende EU-
støttemidler til at reducere de sociale virkninger af den industrielle omstrukturering;

II. FORANSTALTNINGER TIL FORBEDRING AF DEN EUROPÆISKE 
STÅLINDUSTRIS KONKURRENCEEVNE

II.1. Sikre energiforsyninger til overkommelige priser 

8. bemærker, at der er en betydelig forskel på industriens energipriser mellem EU og de 
vigtigste konkurrenter; anerkender, at energipriserne er en vigtig omkostningsfaktor for 
stålindustrien; mener, at hvis stålindustrien skal forsynes med sikker og bæredygtig energi 
til overkommelige priser, er det en nødvendig forudsætning, at det indre energimarked 
fungerer effektivt; 

9. understreger, at indgåelse af langsigtede energikontrakter kan mindske risikoen for 
udsving i energipriserne; opfordrer Kommissionen til at udarbejde retningslinjer 
vedrørende konkurrenceaspekterne ved langsigtede aftaler om energiforsyning;

10. betoner, at energiforsyningssikkerheden er en vigtig forudsætning for stålindustrien; 
opfordrer medlemsstaterne til at sørge for sikre energiforsyninger ved at udvikle de 
nødvendige energiinfrastrukturprojekter; tilskynder Kommissionen til at fremme 
diversificeringen af naturgaskilder og -linjeføringer; anmoder Kommissionen om at 
gennemføre en helhedsvurdering af, om elproduktionen er tilstrækkelig, og at udarbejde 
retningslinjer for, hvordan fleksibiliteten i el-nettene bibeholdes;

II.2. Klimabeskyttelse og konsekvenser for miljøet

11. minder om, at den europæiske stålindustri siden 1990 har reduceret sine samlede 
emissioner med omkring 25 %; bemærker, at stål kan genanvendes fuldt ud, uden at 
kvaliteten forringes; anerkender, at stålprodukter spiller en vigtig rolle i forbindelse med 
overgangen til en videnbaseret og ressourceeffektiv lavemissionsøkonomi;

12. mener, at stålproduktionen i Europa bør opretholdes ved hjælp af en bæredygtig model for 
stålproduktion; opfordrer Kommissionen til at udarbejde og fremme europæiske 
bæredygtighedsstandarder, som f.eks. mærket for stålkonstruktionsprodukter "SustSteel";
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13. understreger, at der ved produktion af stål fra skrot opnås energibesparelser på 75 % og 
besparelser på råvarer på 80 %; opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at det 
europæiske stålskrotmarked fungerer effektivt; opfordrer til, at der i videst muligt omfang 
anvendes skrot som en metode til at sikre adgangen til råmaterialer, mindske 
energiafhængigheden, reducere emissioner og arbejde hen imod en cirkulær økonomi; 
støtter Kommissionens initiativ vedrørende inspektion og kontrol af affaldstransporter for 
at undgå ulovlig eksport af skrot;

14. opfordrer indtrængende Kommissionen til at forene de politiske målsætninger omkring 
klima og miljø med hensyn til industriens konkurrenceevne og dermed undgå risikoen for 
CO2-lækager og udflytning af produktion;

15. opfordrer Kommissionen til at gennemføre den næste revision af kulstoflækagelisten ved 
hjælp af åbne og gennemsigtige metoder og under hensyntagen til stålindustriens rolle i 
forbindelse med afbødning af krisen og elprisernes indirekte virkning på konkurrencen; 
opfordrer Kommissionen til at sikre, at bestemmelserne om CO2-emissioner vedbliver at 
være effektive ved at beholde stålindustrien på lækagelisten;

16. fremhæver, at klimarammen for 2030 bør tage hensyn til sektorforskelle, teknologisk 
gennemførlighed og økonomisk levedygtighed;

II.3. Lige konkurrencevilkår i international sammenhæng 

17. mener, at handelsforhandlinger bør præges af en gensidig tilgang, hvor aspekter som 
adgangen til nye markeder, adgangen til råmaterialer, risikoen for kulstoflækager, lige 
vilkår og videnlækager tages i betragtning;

18. støtter Kommissionens forslag om, at der, under hensyntagen til værdikæden i europæisk 
industri i den globale kontekst, skal udføres en konsekvensvurdering forud for 
underskrivelsen af frihandelsaftaler;

19. opfordrer Kommissionen til at bekæmpe illoyal konkurrence fra tredjelande og bruge de 
mulige relevante foranstaltninger på en afbalanceret og effektiv måde;

20. opfordrer Kommissionen til at gennemføre de foreslåede foranstaltninger for at sikre 
adgangen til kokskul;

21. støtter Kommissionens forslag om skridt til bekæmpelse af ulovlige markeder for 
stålprodukter; opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at undersøge 
mulige foranstaltninger til bekæmpelse af momsunddragelse;

22. anmoder Kommissionen om at fremskynde reformen af regelsættet for de finansielle 
markeder for at forhindre spekulation i svingende priser og sikre forsyningssikkerheden af 
stål såvel som af råstoffer;

II.4. Forskning, udvikling og innovation

23. bemærker, at en generel udbredelse af banebrydende teknologier er af afgørende 
betydning for at nå målsætningerne for kursen hen mod en reduktion af CO2-
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emissionerne, der er indeholdt i køreplanen frem mod 2050; bifalder formålet med 
ULCOS-programmet, nemlig at identificere og udvikle innovative 
stålproduktionsteknologier med ultralav CO2-udledning;

24. er enig med Kommissionen i, at fokus for Horisont 2020-rammeprogrammet bør være på 
demonstrations- og pilotprojekter for nye teknologier og renere og mere ressource- og 
energieffektive teknologier;

25. anerkender de store økonomiske risici, der er forbundet med udvikling, demonstration og 
anvendelse af banebrydende teknologier; støtter etableringen af grupper, 
forskningssamarbejde og offentlig-private partnerskaber; tilskynder til brug af innovative 
finansielle instrumenter, som f.eks. finansielle faciliteter med risikodeling; opfordrer Den 
Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling 
til at udforme en langsigtet finansieringsramme for stålprojekter;

26. anmoder Kommissionen om yderligere at gennemføre det europæiske 
innovationspartnerskab om råstoffer med hensyn til stålindustrien og gennem værdikæden 
for råstoffer, særlig genanvendelsesmetoder og nye forretningsmodeller;

27. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet og 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Et af de første skridt hen mod europæisk integration var koordineringen af stålproduktionen 
gennem etableringen af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF). Ud over den 
historiske rolle, stålindustrien har spillet, mener ordføreren, at den europæiske stålindustri 
udgør grundlaget for Europas centrale industrielle værdikæder, såsom automobilindustrien, 
byggeriet, mekaniske og elektriske anlæg såvel som vedvarende energiformer. Derfor er 
bevarelsen af en konkurrencedygtig europæisk stålproduktion af strategisk betydning i 
bestræbelserne på at sikre økonomisk vækst og arbejdspladser i Europa.

Der er gået over 65 000 arbejdspladser tabt i den europæiske stålindustri i løbet af de sidste få 
år som følge af lukningen af stålværker. Der ventes ikke på kort sigt fremgang i efterspørgslen 
inden for Unionen, og de europæiske virksomheders andel på verdensplan bliver mindre og 
mindre. Den europæiske stålindustri er i farezonen, da den har mistet konkurrenceevne som et 
kombineret resultat af en række faktorer.

 Den finansielle og økonomiske krise har ramt de stålforbrugende industrier og har 
medført et betydeligt fald i efterspørgslen på stål. Byggesektoren og 
automobilsektoren står i dag for halvdelen af markedet, og i modsætning til på andre 
områder forventes efterspørgslen ikke at blive bedre inden for de næste år. 

 Vækstlandene, særlig Kina, har gennem de sidste år investeret massivt i bygningen af 
stålværker for at følge med deres høje vækstrate, hvilket har ført til et problem med 
overkapacitet på verdensmarkedet. Overkapaciteten har fået råstofpriserne til at stige, 
samtidig med at stålpriserne er kommet under pres, hvilket i sidste ende udhuler 
virksomhedernes overskud. 

 Endvidere overholder virksomheder uden for Europa ikke en tilsvarende lovgivning,
hvorfor deres driftsomkostninger er lavere. 

 Eftersom stålindustrien er energiintensiv, rammer den stadig voksende forskel i 
energipriserne mellem Europa og tredjelande stålindustriens konkurrenceevne 
mærkbart.

Ordføreren bifalder Kommissionens stålhandlingsplan og stiller forslag om en række 
foranstaltninger til at håndtere den nuværende situation i stålindustrien.

Eftersom stål vil vedblive at være et essentielt materiale for Europas industrielle værdikæder, 
foreslår ordføreren at styrke efterspørgslen på nøglesektorer, hvor der anvendes stål, hvilket 
inkluderer nye industrier med højt vækstpotentiale. Der bedes desuden om en bedre 
overvågning af markedet, hvilket vil kunne hjælpe industrien til at forudse 
efterspørgselscykler og myndighederne med at bekæmpe ulovligheder.

Stålindustrien står i dag for 350 000 direkte arbejdspladser og adskillige millioner af 
medarbejdere i forbundne industrier, men justeringen til krisen førte til et fald i 
beskæftigelsen, der blev ledsaget af et tab af færdigheder og kompetencer, som vanskeligt 
lader sig genskabe, når væksten bliver positiv. Ordføreren anmoder derfor om foranstaltninger 
til at mindske de sociale følger af den industrielle omstrukturering, herunder anvendelse af 
EU-støttemidler.
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Sikre energiforsyninger til overkommelige priser 

Energiomkostningerne i Europa er uforholdsmæssigt høje sammenlignet med 
konkurrenternes. For energiintensive industrier som stålindustrien er energipriserne en vigtig 
omkostningsfaktor, der påvirker sektorens konkurrenceevne. Ordføreren mener derfor, at hvis 
stålindustrien skal forsynes med sikker og bæredygtig energi til overkommelige priser, er det 
en nødvendig forudsætning, at det indre energimarked fungerer effektivt.

Klimabeskyttelse og konsekvenser for miljøet

Ordføreren støtter industriens bestræbelser på at mindske sin miljøpåvirkning og anerkender 
stålindustriens rolle som aktør i forbindelse med afbødning. Europa skal fortsætte kursen mod 
bæredygtig fremstilling og cirkulær økonomi og samtidig undgå risikoen for kulstoflækager 
og forringelser af konkurrenceevnen. Ordføreren foreslår derfor foranstaltninger til regulering 
af virkningerne på miljøet, samtidig med at reguleringsomkostningerne reduceres. Ordføreren 
opfordrer til en yderligere udvikling af stålskrotmarkedet som et middel til nedbringelse af 
emissioner og reduktion af energiforbruget og forbruget af råstoffer.

Lige konkurrencevilkår i international sammenhæng

Ordføreren stiller forslag om at bekæmpe asymmetriske kommercielle aftaler, ulovlige 
markeder for stålprodukter og skrot og mere, ekstra grundig kontrol af tredjelande med 
hensyn til den strøm af råstoffer, som er en trussel mod Europæiske virksomheders adgang til 
dem.

Forskning, udvikling og innovation

Det er innovationen, der driver konkurrenceevnen. Ordføreren bemærker, at det kræver store 
kapitalinvesteringer at etablere en innovativ stålindustri, og det forbindes med høje risici og 
lange tilbagebetalingsperioder. Derfor foreslås der yderligere skridt til at fremme 
innovationen i Europa gennem brugen af innovative finansielle instrumenter. Desuden 
opfordrer ordføreren til at koncentrere de offentlige udgifter på opskalering af banebrydende 
teknologier, der har til formål at reducere miljøvirkningerne og forbruget af energi og 
råstoffer.


