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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο δράσης για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη χαλυβουργία στην 
Ευρώπη

(2013/2177 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 173 του τίτλου XVII της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην άρθρο 157 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας), το οποίο καλύπτει τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ και αναφέρεται, μεταξύ 
άλλων, στην ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 2013, σχετικά με το 
σχέδιο δράσης για τον χάλυβα, με τίτλο «Σχέδιο δράσης για μια ανταγωνιστική και 
βιώσιμη χαλυβουργία στην Ευρώπη» (COM(2013)0407),

– έχοντας υπόψη την έκθεση, της 10ης Ιουνίου 2013, την οποία είχε αναθέσει η Επιτροπή 
στο Κέντρο Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής με τίτλο «Εκτίμηση επιπτώσεων του 
σωρευτικού κόστους για τη χαλυβουργία» (Assessment of cumulative cost impact for the 
steel industry)1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με περιφερειακές 
στρατηγικές για τις βιομηχανικές περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση2,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2013, με τίτλο 
«Πράσινη βίβλος – Πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με 
χρονικό ορίζοντα το έτος 2030» (COM(2013)0169),

– έχοντας υπόψη τις συστάσεις, της 12ης Φεβρουαρίου 2013, της στρογγυλής τράπεζας 
υψηλού επιπέδου σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής χαλυβουργίας3,

– έχοντας υπόψη τη συζήτησή του, της 4ης Φεβρουαρίου 2013, μετά τη δήλωση της 
Επιτροπής, σχετικά με την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ενόψει των 
υφιστάμενων δυσκολιών (2013/2538(RSP)),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με τη χαλυβουργία 
της ΕΕ4,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2012, με θέμα «Μια 
ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη -
Επικαιροποίηση της ανακοίνωσης για τη βιομηχανική πολιτική» (COM(2012)0582),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Ιουνίου 2012, με τίτλο «Πράξη για την Ενιαία 

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/steel-cum-cost-imp_en.pdf
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0199.
3 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/high-level-roundtable-recommendations_en.pdf
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0509.
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Αγορά: Τα επόμενα βήματα προς την ανάπτυξη»1,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2012, με τίτλο «Δράση 
για τη σταθερότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση» (COM(2012)0299),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2011, με τίτλο 
«Βιομηχανική πολιτική: ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας» (COM(2011)0642),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Μαρτίου 2011, σχετικά με μια βιομηχανική 
πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Μαρτίου 2010, σχετικά με τις επενδύσεις στην 
ανάπτυξη τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών (Σχέδιο ΣΕΤ)3,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Φεβρουαρίου 2012, με τίτλο 
«Εξασφάλιση πρώτων υλών για τη μελλοντική ευημερία της Ευρώπης· πρόταση για μια 
ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας σχετικά με τις πρώτες ύλες (proposal for a European 
Innovation Partnership on raw materials) (COM(2012)0082),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 
2011, με τίτλο «Χάρτης πορείας πρώτων υλών για τη διευκόλυνση των τεχνολογιών με 
χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα» (Materials Roadmap Enabling Low Carbon 
Energy Technologies) (SEC(2011)1609),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2011, με τίτλο «Χάρτης 
πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων 
ανθρακούχων εκπομπών το 2050» (COM(2011)0112),

– έχοντας υπόψη την από 00.00.2013 γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής4,

– έχοντας υπόψη την από 00.00.2013 γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών5,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0000/2013),

Α. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, από τότε που έπαψε να ισχύει η Συνθήκη ΕΚΑΧ, οι 
τομείς του άνθρακα και του χάλυβα της ΕΕ διέπονται από τις διατάξεις της Συνθήκης ΕΕ·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή χαλυβουργία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη 
παραγωγός χάλυβα παγκοσμίως και έχει στρατηγική σημασία για πολλούς καίριους 
ευρωπαϊκούς βιομηχανικούς κλάδους, όπως για τις χερσαίες και ναυτικές μεταφορές, τον 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0258.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0093.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0064.
4 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα.
5 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα.
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κατασκευαστικό τομέα, τη μηχανουργία, την ενέργεια και την άμυνα· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χάλυβας παραμένει καίρια πρώτη ύλη για τις αλυσίδες 
βιομηχανικής προτιθέμενης αξίας της Ευρώπης, και ότι, συνεπώς, είναι προς το συμφέρον 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διατηρήσει την εγχώρια παραγωγή της·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χαλυβουργία της ΕΕ αποτελεί σημαντικό εργοδότη, υπεύθυνο 
για 350.000 άμεσες θέσεις εργασίας και αρκετά εκατομμύρια ακόμη σε συναφείς 
κλάδους·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μερίδιο της ΕΕ στην παγκόσμια παραγωγή χάλυβα έχει 
μειωθεί στο ήμισυ τα τελευταία δέκα χρόνια, με την Κίνα να κατέχει τώρα περίπου το 
50% της παγκόσμιας παραγωγής·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά την ηγετική θέση της ευρωπαϊκής χαλυβουργίας στην 
έρευνα και ανάπτυξη, τις χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την αποτελεσματική 
χρησιμοποίηση των πόρων, κινδυνεύει η ανταγωνιστικότητά της παγκοσμίως, λόγω 
συνδυασμού διαφόρων παραγόντων: 

 η ζήτηση χάλυβα μειώθηκε σημαντικά εξαιτίας της χρηματοπιστωτικής και 
οικονομικής κρίσης·

 το λειτουργικό κόστος είναι υπερβολικά υψηλό σε σύγκριση με το κόστος των 
ανταγωνιστών·

 μαίνεται σκληρός ανταγωνισμός από τρίτες χώρες που δεν τηρούν ισότιμους 
όρους ανταγωνισμού·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτελέσματα της σωρευτικής εκτίμησης κόστους του τομέα 
του χάλυβα δείχνουν ότι η συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ διαμορφώνει ένα 
σημαντικό ποσοστό των περιθωρίων κέρδους των παραγωγών χάλυβα της ΕΕ·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξάγεται περισσότερος παλαιοσίδηρος από την ΕΕ από ό,τι 
εισάγεται, και ότι η ΕΕ, ως εκ τούτου, χάνει σημαντικό όγκο πολύτιμων δευτερογενών 
πρώτων υλών· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προοπτικές απασχόλησης στον τομέα του χάλυβα εγείρουν 
σοβαρές ανησυχίες, εφόσον πάνω από 65.000 θέσεις εργασίας έχουν χαθεί στην Ευρώπη 
κατά τα τελευταία χρόνια λόγω της μείωσης της παραγωγικής ικανότητας ή του 
κλεισίματος μονάδων παραγωγής·

1. χαιρετίζει το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τη χαλυβουργία στην Ευρώπη ως 
σημαντικό στοιχείο για την αποφυγή της περαιτέρω μετεγκατάστασης της παραγωγής 
χάλυβα εκτός της Ευρώπης·

2. χαιρετίζει την προσέγγιση της Επιτροπής για τη συνέχιση του διαλόγου μεταξύ των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των διευθυντών στελεχών του κλάδου και των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων με τη μορφή μόνιμης στρογγυλής τράπεζας υψηλού 
επιπέδου για τον χάλυβα·
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Ι. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΛΥΒΑ

Ι. 1. Αύξηση της ζήτησης

3. υπογραμμίζει ότι η οικονομική μεγέθυνση εξαρτάται από μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή 
βιομηχανία, και, επομένως, προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη 
ζήτηση μέσω της στήριξης καίριων τομέων που χρησιμοποιούν χάλυβα, της βελτίωσης 
των επενδυτικών συνθηκών, της ενδυνάμωσης της εσωτερικής αγοράς και της προώθησης 
των έργων για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών υποδομών·

4. ζητά από την Επιτροπή να θεσπίσει όργανο εις βάθος ανάλυσης της αγοράς χάλυβα, το 
οποίο θα δύναται να παρέχει ακριβείς πληροφορίες για το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 
ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης χάλυβα· πιστεύει ότι η εποπτεία της αγοράς χάλυβα μπορεί 
να συμβάλλει σημαντικά στη διαφάνεια των αγορών χάλυβα και παλαιοσιδήρου και να 
παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τη λήψη διορθωτικών και προορατικών μέτρων τα 
οποία είναι αναπόφευκτα λόγω της κυκλικής φύσης της χαλυβουργίας·

I.2. Απασχόληση

5. πιστεύει ότι η Επιτροπή, τα κράτη μέλη, ο κλάδος και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις 
πρέπει να δράσουν από κοινού ώστε να διατηρήσουν και να προσελκύσουν ειδικευμένους 
εργαζόμενους, ταλαντούχους επιστήμονες υψηλής ειδίκευσης και διοικητικά στελέχη 
στον τομέα του χάλυβα, εξασφαλίζοντας έτσι ένα δυναμικό και καινοτόμο εργατικό 
δυναμικό· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αμέσως δράσεις 
ώστε να αποφευχθεί η απώλεια εμπειρογνωμοσύνης και να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια 
θέσεων εργασίας·

6. υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή του σχεδίου δράσης πρέπει επίσης να εστιαστεί στις 
βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο εργατικό δυναμικό του τομέα, 
και καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις μειώσεις της παραγωγικής 
ικανότητας και το κλείσιμο μονάδων παραγωγής στην Ευρώπη·

7. ζητά από την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει αμέσως και επαρκώς χρηματοδότηση της ΕΕ 
προκειμένου να μειωθούν οι κοινωνικές επιπτώσεις της βιομηχανικής αναδιάρθρωσης·

II. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ

II.1. Ασφαλής ενεργειακός εφοδιασμός σε προσιτές τιμές

8. σημειώνει ότι υπάρχει σημαντικό χάσμα όσον αφορά τις βιομηχανικές τιμές ενέργειας 
μεταξύ της ΕΕ και των βασικών ανταγωνιστών της· αναγνωρίζει ότι οι τιμές ενέργειας 
αποτελούν σημαντικούς παράγοντες διαμόρφωσης του κόστους για τη χαλυβουργία· 
πιστεύει ότι η αποτελεσματική λειτουργία της ενιαίας αγοράς ενέργειας συνιστά 
απαραίτητη προϋπόθεση εφόσον η βιομηχανία χάλυβα θέλει να εφοδιάζεται με ασφαλή 
και βιώσιμη ενέργεια σε προσιτές τιμές· 

9. υπογραμμίζει ότι η σύναψη μακροπρόθεσμων συμβάσεων προμήθειας ενέργειας 
ενδέχεται να μετριάζει τον κίνδυνο που ενέχουν οι ευμετάβλητες τιμές ενέργειας· 
απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή να παρέχει καθοδήγηση όσον αφορά τα θέματα 
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ανταγωνισμού των μακροπρόθεσμων συμφωνιών προμήθειας ενέργειας·

10. τονίζει ότι η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για 
τη χαλυβουργία· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό 
μέσα από την ανάπτυξη των απαραίτητων έργων ενεργειακών υποδομών· ενθαρρύνει την 
Επιτροπή να προάγει τη διαφοροποίηση των πηγών και των οδεύσεων φυσικού αερίου· 
ζητά από την Επιτροπή να προβεί σε συνολική εκτίμηση της καταλληλότητας της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και να παρέχει καθοδήγηση όσον αφορά τον τρόπο 
διατήρησης της ευελιξίας για τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας·

II.2. Προστασία του κλίματος και περιβαλλοντικές επιπτώσεις

11. υπενθυμίζει ότι η ευρωπαϊκή χαλυβουργία έχει μειώσει τις συνολικές εκπομπές της κατά 
περίπου 25% από το 1990· σημειώνει ότι ο χάλυβας ανακυκλώνεται πλήρως χωρίς 
υποβάθμιση της ποιότητας· αναγνωρίζει ότι τα προϊόντα χάλυβα διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στο να διευκολύνουν τη μετάβαση προς μια οικονομία της γνώσης, με 
χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές και η οποία είναι αποδοτική όσον αφορά τη χρήση των 
πόρων·

12. πιστεύει ότι η ευρωπαϊκή παραγωγή χάλυβα πρέπει να διατηρηθεί μέσω ενός βιώσιμου 
μοντέλου παραγωγής χάλυβα· προτρέπει την Επιτροπή να καταρτίσει και να προωθήσει 
ευρωπαϊκά βιώσιμα πρότυπα, όπως το σήμα για τα προϊόντα κατασκευών από χάλυβα 
(SustSteel)·

13. υπογραμμίζει ότι η παραγωγή χάλυβα από παλαιοσίδηρο μειώνει τη χρήση ενέργειας 
κατά 75% και τη χρήση πρώτων υλών κατά 80%· παροτρύνει την Επιτροπή να 
διασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς παλαιοσιδήρου από 
χάλυβα· ενθαρρύνει τη μέγιστη χρήση παλαιοσιδήρου ως έναν τρόπο εξασφάλισης 
πρόσβασης σε πρώτες ύλες, μετριασμού της ενεργειακής εξάρτησης, μείωσης των 
εκπομπών, και έργου προς μια κυκλική οικονομία· υποστηρίζει την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής όσον αφορά την επιθεώρηση και τον έλεγχο της μεταφοράς αποβλήτων, 
προκειμένου να αποφεύγονται οι παράνομες εξαγωγές παλαιοσιδήρου·

14. παροτρύνει την Επιτροπή να συμφιλιώσει τους πολιτικούς στόχους που σχετίζονται με το 
κλίμα και το περιβάλλον με την ανταγωνιστικότητα του κλάδου, ενώ παράλληλα θα 
αποφεύγονται οι κίνδυνοι διαρροής άνθρακα και μετεγκατάστασης·

15. καλεί την Επιτροπή να προβεί στην επόμενη αναθεώρηση του καταλόγου διαρροής 
άνθρακα, χρησιμοποιώντας ανοιχτή και διαφανή μεθοδολογία, λαμβάνοντας υπόψη τον 
ρόλο του χάλυβα ως διευκολυντή για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και τις 
έμμεσες επιπτώσεις των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας στον ανταγωνισμό· προτρέπει 
την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι διατάξεις για τη διαρροή άνθρακα θα παραμείνουν 
ενεργές, διατηρώντας τη χαλυβουργία στον κατάλογο διαρροών·

16. τονίζει ότι το πλαίσιο του 2003 για το κλίμα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις τομεακές 
διαφορές, την τεχνολογική εφικτότητα και την οικονομική βιωσιμότητα·

II.3. Διεθνείς ισότιμοι όροι ανταγωνισμού 

17. θεωρεί ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις πρέπει να υιοθετούν προσέγγιση 
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αμοιβαιότητας, βάσει της οποίας να λαμβάνονται υπόψη θέματα όπως η πρόσβαση σε 
νέες αγορές, η πρόσβαση σε πρώτες ύλες, ο κίνδυνος διαρροών άνθρακα, οι ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού και η διαρροή τεχνογνωσίας·

18. υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να πραγματοποιείται εκτίμηση επιπτώσεων πριν 
από την υπογραφή συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών, λαμβάνοντας υπόψη την αλυσίδα 
προστιθέμενης αξίας του ευρωπαϊκού κλάδου σε παγκόσμιο πλαίσιο·

19. καλεί την Επιτροπή να αγωνιστεί κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού τρίτων χωρών, 
χρησιμοποιώντας τα ενδεδειγμένα μέτρα που έχει στη διάθεσή της κατά τρόπο αναλογικό 
και αποτελεσματικό·

20. ενθαρρύνει την Επιτροπή να εφαρμόσει τα προτεινόμενα μέτρα που διασφαλίζουν την 
πρόσβαση σε άνθρακα οπτανθρακοποίησης·

21. υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για ανάληψη δράσης με σκοπό την αντιμετώπιση 
των παράνομων αγορών προϊόντων χάλυβα· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να διερευνήσουν πιθανά μέτρα για την καταπολέμηση της διαφυγής καταβολής ΦΠΑ·

22. ζητά από την Επιτροπή να προχωρήσει στη μεταρρύθμιση του κανονιστικού πλαισίου για 
τις χρηματοπιστωτικές αγορές, προκειμένου να αποφεύγεται η κερδοσκοπική αστάθεια 
των τιμών και να διασφαλίζεται η ασφάλεια εφοδιασμού του χάλυβα καθώς και των 
πρώτων υλών·

II.4. Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία

23. σημειώνει ότι η ευρεία διάδοση των καινοτόμων τεχνολογιών είναι σημαντική για τη 
συμμόρφωση με την οδό μείωσης του CO2 που προβλέπεται στον χάρτη πορείας 2050· 
χαιρετίζει τον στόχο του προγράμματος ULCOS, συγκεκριμένα τον εντοπισμό και την 
ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών παραγωγής χάλυβα με πολύ χαμηλές ανθρακούχες 
εκπομπές·

24. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» πρέπει 
να δοθεί έμφαση σε έργα επίδειξης και σε πιλοτικά έργα νέων τεχνολογιών και σε 
τεχνολογίες καθαρότερες και πιο αποδοτικές ως προς τους πόρους και την ενέργεια·

25. αναγνωρίζει τους μεγάλους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους που συνδέονται με την 
ανάπτυξη, την επίδειξη και την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών· υποστηρίζει τη 
συγκρότηση συσπειρώσεων (clusters), ερευνητικών συνεργασιών και συμπράξεων του 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα· ενθαρρύνει τη χρήση καινοτόμων χρηματοπιστωτικών 
μέσων όπως χρηματοδοτικές διευκολύνσεις καταμερισμού του κινδύνου· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης να σχεδιάσουν μακροπρόθεσμο χρηματοδοτικό πλαίσιο για τα έργα χάλυβα·

26. ζητά από την Επιτροπή να προχωρήσει στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής σύμπραξης 
καινοτομίας για τις πρώτες ύλες στη χαλυβουργία και σε όλη την αλυσίδα προστιθέμενης 
αξίας των πρώτων υλών, ιδίως στις μεθόδους ανακύκλωσης και τα νέα επιχειρηματικά 
πρότυπα·

27. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο 
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Συμβούλιο και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ένα από τα πρώτα βήματα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ήταν ο συντονισμός της 
παραγωγής χάλυβα μέσα από τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και 
Χάλυβα (ΕΚΑΧ). Πέρα από αυτόν τον ιστορικό ρόλο του χάλυβα, ο εισηγητής θεωρεί ότι η 
ευρωπαϊκή χαλυβουργία αποτελεί βάση για τις πιο καίριες βιομηχανικές αλυσίδες 
προστιθέμενης αξίας της Ευρώπης, όπως την αυτοκινητοβιομηχανία, τον κατασκευαστικό 
τομέα, τη βιομηχανία μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού υλικού καθώς και τις ανανεώσιμες 
μορφές ενέργειας. Ως εκ τούτου, η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
χαλυβουργίας διαδραματίζει στρατηγικό ρόλο στην εξασφάλιση οικονομικής μεγέθυνσης και 
απασχόλησης στην Ευρώπη.

Η ευρωπαϊκή χαλυβουργία έχασε επάνω από 65.000 θέσεις εργασίας τα τελευταία χρόνια 
λόγω του κλεισίματος μονάδων παραγωγής. Δεν αναμένεται να υπάρξει ανάκαμψη της 
εγχώριας ζήτησης βραχυπρόθεσμα, και το παγκόσμιο μερίδιο των ευρωπαϊκών εταιρειών 
συρρικνώνεται. Η ευρωπαϊκή χαλυβουργία κινδυνεύει, επειδή πάσχει λόγω της απώλειας 
ανταγωνιστικότητας, αποτέλεσμα συνδυασμού διαφόρων παραγόντων.

 Η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τις βιομηχανίες που 
χρησιμοποιούν χάλυβα, προκαλώντας σημαντική πτώση της ζήτησης χάλυβα. Ο 
κατασκευαστικός τομέας και η αυτοκινητοβιομηχανία αντιπροσωπεύουν το ήμισυ της 
αγοράς, και, σε αντίθεση με άλλες περιοχές, η ζήτηση δεν αναμένεται να ανακάμψει 
τα επόμενα χρόνια. 

 Οι αναδυόμενες χώρες, ειδικά η Κίνα, έχουν επενδύσει μαζικά στην κατασκευή 
μονάδων παραγωγής χάλυβα τα τελευταία χρόνια προκειμένου να συνοδεύσουν το 
υψηλό ποσοστό τους ανάπτυξης, δημιουργώντας παγκόσμιο πρόβλημα 
υπερπροσφοράς. Η υπερπροσφορά ώθησε τις τιμές των πρώτων υλών προς τα επάνω, 
ενώ άσκησε πίεση προς τα κάτω όσον αφορά τις τιμές του χάλυβα, γεγονός που 
τελικά συρρικνώνει τα περιθώρια κέρδους. 

 Επιπλέον, οι εταιρείες που βρίσκονται εκτός Ευρώπης δεν συμμορφώνονται με 
ισότιμα κανονιστικά πλαίσια, ως εκ τούτου, έχουν να αντιμετωπίσουν χαμηλότερο 
λειτουργικό κόστος. 

 Η χαλυβουργία είναι μια ενεργοβόρος βιομηχανία και, ως εκ τούτου, το αυξανόμενο 
χάσμα μεταξύ των τιμών ενέργειας στην Ευρώπη και τις τρίτες χώρες θίγει σε 
σημαντικό βαθμό την ανταγωνιστικότητα της χαλυβουργίας.

Ο εισηγητής χαιρετίζει το σχέδιο δράσης για τον χάλυβα που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, και προτείνει σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της παρούσας κατάστασης της 
χαλυβουργίας.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χάλυβας παραμένει ένα καίριο υλικό για τις βιομηχανικές 
αλυσίδες προστιθέμενης αξίας της Ευρώπης, ο εισηγητής προτείνει την αύξηση της ζήτησης 
σε καίριους τομείς που χρησιμοποιούν χάλυβα, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται νέες 
βιομηχανίες με μεγάλο αναπτυξιακό δυναμικό. Επίσης, ζητεί καλύτερη εποπτεία της αγοράς, 
πράγμα που θα μπορούσε να βοηθήσει τη βιομηχανία να προβλέψει τους κύκλους ζήτησης 
και τις αρχές να καταπολεμήσουν τις παράνομες πρακτικές.
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Η χαλυβουργία, σήμερα, δημιουργεί 350.000 άμεσες θέσεις εργασίας και αρκετά 
εκατομμύρια εργαζομένους σε συναφείς βιομηχανίες. Όμως, η προσαρμογή στην κρίση είχε 
ως αποτέλεσμα τη μείωση της απασχόλησης και η μείωση συνοδεύεται από απώλεια 
δεξιοτήτων οι οποίες δύσκολα θα ανακτηθούν όταν θα επιστρέψει ο θετικός κύκλος 
ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής απευθύνει έκκληση για μέτρα προκειμένου να 
μειωθούν οι κοινωνικές επιπτώσεις της βιομηχανικής αναδιάρθρωσης, συμπεριλαμβανομένης 
της χρήσης πόρων της ΕΕ.

Ασφαλής ενεργειακός εφοδιασμός σε προσιτές τιμές

Το κόστος της ενέργειας στην Ευρώπη είναι υπερβολικά υψηλό σε σύγκριση με τους 
ανταγωνιστές. Για ενεργοβόρες βιομηχανίες όπως η χαλυβουργία, οι τιμές της ενέργειας 
αποτελούν σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης του κόστους και επηρεάζουν την 
ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής πιστεύει ότι η αποτελεσματική 
λειτουργία της ενιαίας αγοράς ενέργειας συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για να εφοδιάζεται 
η χαλυβουργία με ασφαλή και βιώσιμη ενέργεια σε προσιτές τιμές·

Προστασία του κλίματος και περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Ο εισηγητής υποστηρίζει τις προσπάθειες του κλάδου για τη μείωση των περιβαλλοντικών 
του επιπτώσεων, και αναγνωρίζει τον ρόλο του χάλυβα ως διευκολυντή για τον μετριασμό 
της κλιματικής αλλαγής. Η Ευρώπη θα εξακολουθήσει να ανοίγει τον δρόμο προς τη βιώσιμη 
βιομηχανία και την κυκλική οικονομία, ενώ παράλληλα θα αποφεύγει τους κινδύνους 
διαρροής άνθρακα, και μάλιστα χωρίς να βλάπτει την ανταγωνιστικότητά της. Ως εκ τούτου, 
ο εισηγητής προτείνει μέτρα που να ρυθμίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενώ 
παράλληλα θα μειώνεται το κανονιστικό κόστος. Ο εισηγητής προασπίζεται την περαιτέρω 
ανάπτυξη της αγοράς παλαιοσιδήρου από χάλυβα ως έναν τρόπο μείωσης των εκπομπών και 
της χρήσης ενέργειας και πρώτων υλών.

Διεθνείς ισότιμοι όροι ανταγωνισμού

Ο εισηγητής προτείνει να καταβληθούν προσπάθειες κατά των ασύμμετρων εμπορικών 
συμφωνιών, των παράνομων αγορών προϊόντων χάλυβα και παλαιοσιδήρου και, επίσης, κατά 
του υπερβολικού ελέγχου που ασκούν ορισμένες τρίτες χώρες στη ροή πρώτων υλών, ο 
οποίος θέτει σε κίνδυνο την πρόσβαση της Ευρώπης στις εν λόγω πρώτες ύλες.

Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία

Η καινοτομία είναι η κινητήριος δύναμη της ανταγωνιστικότητας. Ο εισηγητής σημειώνει ότι 
η δημιουργία μιας καινοτόμου χαλυβουργίας απαιτεί επενδύσεις πολλών κεφαλαίων που 
συνδέονται με υψηλούς κινδύνους και μακροπρόθεσμες περιόδους αποπληρωμής. Ως εκ 
τούτου, προτείνει περισσότερα μέτρα για την ενίσχυση της καινοτομίας στην Ευρώπη μέσα 
από τη χρήση καινοτόμων χρηματοπιστωτικών μέσων. Επιπροσθέτως, ο εισηγητής ζητεί να 
επικεντρωθούν οι δημόσιες δαπάνες στην αναβάθμιση των καινοτόμων τεχνολογιών που 
στοχεύουν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της χρήσης ενέργειας και 
πρώτων υλών.


