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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

kilpailukykyistä ja kestävää eurooppalaista terästeollisuutta koskevasta 
toimintasuunnitelmasta
(2013/2177(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen XVII osaston 
173 artiklan (entinen EY:n perustamissopimuksen 157 artikla), joka käsittelee unionin 
teollisuuspolitiikkaa ja jossa nimenomaisesti mainitaan unionin teollisuuden kilpailukyky,

– ottaa huomioon 10. kesäkuuta 2013 annetun terästeollisuuden toimintasuunnitelmaa 
koskevan komission tiedonannon ”Kilpailukykyistä ja kestävää eurooppalaista 
terästeollisuutta koskeva toimintasuunnitelma” (COM(2013)0407),

– ottaa huomioon komission Centre for European Policy Studies -keskukselta tilaaman 
10. kesäkuuta 2013 annetun selvityksen ”Assessment of cumulative cost impact for the 
steel industry”1,

– ottaa huomioon 21. toukokuuta 2013 antamansa päätöslauselman ”Euroopan unionin 
teollisuusalueita koskevat alueelliset strategiat”2,

– ottaa huomioon 27. maaliskuuta 2013 annetun komission tiedonannon ”Vihreä kirja –
Ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet vuoteen 2030” (COM(2013)0169),

– ottaa huomioon unionin terästeollisuuden tulevaisuutta käsitelleen korkean tason pyöreän 
pöydän ryhmän 12. helmikuuta 2013 antamat suositukset3,

– ottaa huomioon 4. helmikuuta 2013 käymänsä keskustelun, joka seurasi komission 
julkilausumaa Euroopan teollisuuden elpymisestä tämänhetkisten vaikeuksien valossa 
(2013/2538(RSP)),

– ottaa huomioon 13. joulukuuta 2012 antamansa päätöslauselman EU:n 
terästeollisuudesta4,

– ottaa huomioon 10. lokakuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Vahvempi 
eurooppalainen teollisuus talouden kasvua ja elpymistä varten – Teollisuuspolitiikkaa 
käsittelevän tiedonannon päivitys” (COM(2012)0582),

– ottaa huomioon 14. kesäkuuta 2012 antamansa päätöslauselman sisämarkkinoiden 
toimenpidepaketista ja kasvun edistämistoimista,5

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/steel-cum-cost-imp_en.pdf.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0199.
3 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/steel-cum-cost-imp_en.pdf.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0509.
5 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0258.
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– ottaa huomioon 30. toukokuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Vakauden, kasvun 
ja työllisyyden edistäminen” (COM(2012)0299),

– ottaa huomioon 14. lokakuuta 2011 annetun komission tiedonannon ”Teollisuuspolitiikka: 
kilpailukyvyn parantaminen” (COM(2011)0642),

– ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2011 antamansa päätöslauselman globalisaation 
aikakauden teollisuuspolitiikasta1,

– ottaa huomioon 11. maaliskuuta 2010 antamansa päätöslauselman investoimisesta 
vähähiilisten teknologioiden kehittämiseen (SET-suunnitelma)2,

– ottaa huomioon 29. helmikuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Raaka-aineiden 
saannin turvaaminen Euroopan hyvinvoinnin varmistamiseksi tulevaisuudessa – Ehdotus 
raaka-aineita koskevaksi eurooppalaiseksi innovaatiokumppanuudeksi” 
(COM(2012)0082),

– ottaa huomioon 13. joulukuuta 2011 julkaistun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
”Materials Roadmap Enabling Low Carbon Energy Technologies” (SEC(2011)1609),

– ottaa huomioon 8. maaliskuuta 2011 annetun komission tiedonannon 
”Etenemissuunnitelma – siirtyminen kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen vuonna 
2050” (COM(2011)0112),

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 00.00.2013 antaman lausunnon3,

– ottaa huomioon alueiden komitean 00.00.2013 antaman lausunnon4,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä 
kansainvälisen kaupan valiokunnan ja työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan sekä 
aluekehitysvaliokunnan lausunnot (A7-0000/2013),

A. toteaa, että Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen voimassaolon päätyttyä 
hiili- ja teräsalaan sovelletaan Euroopan unionista tehtyä sopimusta;

B.  toteaa, että Euroopan unionin terästeollisuus tuottaa toiseksi eniten terästä maailmassa ja 
että sillä on strategista merkitystä useille Euroopan unionin teollisuudenaloille, kuten maa-
ja meriliikenteelle, rakennusalalle, koneteollisuudelle, energia-alalle ja 
puolustusteollisuudelle; 

C. katsoo, että teräs on jatkossakin tärkeä raaka-aine Euroopan teollisuuden arvoketjuissa ja 
näin ollen on Euroopan unionin edun mukaista säilyttää sen tuotanto unionissa;

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0093.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0064.
3 Ei vielä julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
4 Ei vielä julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
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D. toteaa, että EU:n terästeollisuus on merkittävä työllistäjä, joka työllistää suoraan 
350 000 työntekijää, ja terästeollisuuteen liittyvät teollisuudenalat useita miljoonia;

E. tuo esille, että EU:n osuus maailman terästuotannosta on puolittunut kymmenen viime 
vuoden aikana ja että Kiinan osuus kokonaistuotannosta on melkein 50 prosenttia;

F. katsoo, että vaikka eurooppalainen terästeollisuus on johtoasemassa tutkimuksessa ja 
tuotekehityksessä, ympäristövaikutusten vähentämisessä ja luonnonvarojen käytön 
tehokkuudessa, sen maailmanlaajuinen kilpailukyky on vaarassa seuraavien eri tekijöiden 
yhteisvaikutuksesta: 

 teräksen kysyntä on laskenut huomattavasti rahoitus- ja talouskriisin takia;

 käyttökustannukset ovat kohtuuttoman korkeat kilpailijoiden käyttökustannuksiin 
verrattuna;

 kilpaileminen toimintaedellytyksiltään erilaisten kolmansien maiden kanssa on 
vaikeaa;

G. katsoo, että teräsalan kokonaiskustannusten arvioinnin tulokset osoittavat, että EU:n 
säädösten noudattaminen vaikuttaa huomattavasti EU:n terästuottajien voittomarginaaliin;

H. toteaa, että EU:sta viedään enemmän teräsromua kuin sinne tuodaan ja että näin ollen EU 
menettää suuren määrän arvokasta uusioraaka-ainetta;

I. katsoo, että teräsalan työllisyyden näkymät ovat erittäin huolestuttavia, sillä Euroopan 
unionista on hävinnyt muutaman viime vuoden aikana yli 65 000 työpaikkaa 
tuotantokapasiteetin vähentämisen ja tehtaiden sulkemisen vuoksi;

1. suhtautuu myönteisesti komission eurooppalaista terästeollisuutta koskevaan 
toimintasuunnitelmaan ja korostaa sen tärkeyttä, kun pyritään ehkäisemään terästuotannon 
siirtymistä jatkossakin Euroopan ulkopuolelle;

2. suhtautuu myönteisesti komission lähestymistapaan, jonka mukaan EU:n toimielinten, 
teollisuuden pääjohtajien ja ammattiliittojen välistä vuoropuhelua jatketaan pysyvän 
terästä käsittelevän korkean tason pyöreän pöydän yhteydessä;

I. TOIMINTAEDELLYTYKSIEN PARANTAMINEN

I.1. Kysynnän vauhdittaminen

3. painottaa, että talouskasvu riippuu eurooppalaisen teollisuuden vahvistumisesta ja 
kehottaa näin ollen komissiota ja jäsenvaltioita vauhdittamaan kysyntää tukemalla 
suurimpia terästä käyttäviä aloja, parantamalla investointiedellytyksiä, vahvistamalla 
sisämarkkinoita ja edistämällä infrastruktuurin kehityshankkeita Euroopassa;

4. pyytää komissiota luomaan perusteellisen teräsmarkkinoiden analysointivälineen, joka 
tarjoaa täsmällistä tietoa Euroopan ja maailmanlaajuisen teräksen kysynnän ja tarjonnan 
välisestä tasapainosta; katsoo, että teräsmarkkinoiden tarkkailulla voitaisiin merkittävästi 



PE521.512v01-00 6/10 PR\1005720FI.doc

FI

lisätä teräksen ja teräsromun markkinoiden avoimuutta ja saada hyödyllistä tietoa, jonka 
avulla voidaan kehittää korjaavia ja ennakoivia toimia, jotka ovat välttämättömiä 
terästeollisuuden syklisen luonteen vuoksi;

I.2. Työllisyys

5. katsoo, että komission, jäsenvaltioiden, teollisuuden edustajien ja ammattiliittojen pitäisi 
tehdä yhteistyötä säilyttääkseen teräsalan ammattitaitoiset työntekijät, lahjakkaat ja 
korkeasti koulutetut tutkijat ja johtajat sekä houkutellakseen uusia alalle varmistaen näin 
työvoiman dynaamisuuden ja innovatiivisuuden; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
tarttumaan välittömästi toimiin, joilla ehkäistään asiantuntijoiden katoamista ja 
minimoidaan työpaikkojen häviäminen;

6. painottaa, että toimintasuunnitelman täytäntöönpanossa pitäisi myös keskittyä lyhyen 
aikavälin vaikutuksiin, joita talouskriisillä on alan työvoimaan ja kehottaa komissiota 
valvomaan tarkasti tuotantokapasiteetin vähentämistä ja tehtaiden sulkemista Euroopassa;

7. vaati komissiota käyttämään viipymättä ja täysimääräisesti EU:n rahoitusta teollisuuden 
rakennemuutoksen sosiaalisten vaikutusten pienentämiseen;

II. EUROOPPALAISEN TERÄSTEOLLISUUDEN KILPAILUKYVYN 
PARANTAMISEKSI TEHTÄVÄT TOIMET

II.1. Luotettava ja kohtuuhintainen energiahuolto

8. toteaa, että EU:n ja sen tärkeimpien kilpailijoiden teollisuuden energian hintojen välillä on 
huomattava kuilu; huomauttaa, että energian hinta on merkittävä terästeollisuuden 
kustannustekijä; katsoo, että tehokkaasti toimivat energian sisämarkkinat on tärkeä 
edellytys sille, että terästeollisuuden energiahuolto on luotettava ja kestävä sekä 
kohtuuhintainen; 

9. tähdentää, että pitkäaikaisten energiasopimusten tekeminen voi vähentää epävakaiden 
energian hintojen riskiä; kehottaa komissiota antamaan ohjeita pitkäaikaisten 
energiantoimitussopimusten kilpailunäkökohdista;

10. korostaa, että energian toimitusvarmuus on terästeollisuuden elinehto; kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan vakaan energiahuollon kehittämällä tarvittavia 
infrastruktuurihankkeita; kannustaa komissiota edistämään maakaasun hankintalähteiden 
ja siirtoreittien monipuolistamista; kehottaa komissiota arvioimaan perusteellisesti 
sähköntuotannon riittävyyttä ja laatimaan ohjeita sähköverkkojen joustavuuden 
säilyttämiseksi;

II.2. Ilmastonsuojelu ja ympäristövaikutukset

11. muistuttaa, että Euroopan terästeollisuuden kokonaispäästöt ovat vähentyneet noin 
25 prosenttia vuoden 1990 jälkeen; huomauttaa, että teräs on täysin kierrätettävissä ilman 
laadun heikkenemistä; toteaa, että terästuotteilla on tärkeä merkitys tietoon perustuvaan, 
vähähiiliseen ja resurssitehokkaaseen talouteen siirtymisessä;
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12. uskoo, että Euroopan terästuotanto pitäisi säilyttää kestävän terästuotannon mallin avulla; 
kehottaa komissiota laatimaan ja edistämään eurooppalaisia kestävyysstandardeja, kuten 
teräsrakennustuotteiden SustSteel-merkintää;

13. painottaa, että teräksen tuottaminen romusta kuluttaa 75 prosenttia vähemmän energiaa ja 
80 prosenttia vähemmän raaka-ainetta; kehottaa komissiota varmistamaan, että Euroopan 
teräsromumarkkinat toimivat tehokkaasti; tukee sitä, että romua hyödynnetään 
mahdollisimman tehokkaasti raaka-aineiden saatavuuden varmistamisessa, 
energiariippuvuuden vähentämisessä, päästöjen pienentämisessä ja kierrätystalouteen 
pyrkimisessä; kannattaa komission aloitetta jätteiden siirron tarkastamisesta ja 
valvomisesta, jotta voidaan välttää romun laiton vienti;

14. kehottaa komissiota sovittamaan ilmastoon ja ympäristöön liittyvät poliittiset tavoitteet 
teollisuuden alan kilpailukyvyn kanssa ja välttämään hiilivuodon ja tuotannon siirtymisen 
riskejä;

15. kehottaa komissiota suorittamaan seuraavan hiilivuotoluettelon tarkastuksen avoimella ja 
läpinäkyvällä tavalla siten, että otetaan huomioon teräksen osuus ilmastonmuutoksen 
hillitsemisessä ja sähkön hintojen epäsuorat vaikutukset kilpailukykyyn; kehottaa 
komissiota varmistamaan, että hiilivuotoa koskevat säädökset ovat edelleen tehokkaita 
pitämällä terästeollisuuden vuotoluettelossa;

16. korostaa, että vuoden 2030 ilmastopolitiikan puitteissa tulisi ottaa huomioon alakohtaiset 
erot, tekninen toteutettavuus ja taloudellinen elinkelpoisuus;

II.3. Kansainvälisesti tasapuoliset toimintaedellytykset

17. katsoo, että ennen kauppaneuvotteluja tulisi vastavuoroisen lähestymistavan mukaisesti 
tarkastella erilaisia näkökohtia, kuten pääsyä uusille markkinoille, raaka-aineiden 
saatavuutta, hiilivuodon riskiä, tasapuolisia toimintaedellytyksiä ja tietotaidon vuotamista;

18. tukee komission ehdotusta, jonka mukaan vaikutusten arviointi toteutetaan ennen 
vapaakauppasopimusten allekirjoittamista ottaen huomioon Euroopan teollisuuden 
arvoketju maailmanlaajuisesta näkökulmasta; 

19. kehottaa komissiota torjumaan kolmansien maiden aiheuttamaa epäoikeudenmukaista 
kilpailua käytössään olevilla asianomaisilla toimilla oikeasuhteisesti ja tehokkaasti;

20. kehottaa komissiota panemaan täytäntöön ehdotettuja toimia, joilla on tarkoitus varmistaa 
koksihiilen saatavuus;

21. tukee komission ehdotusta, joka koskee terästuotteiden laittomien markkinoiden 
torjuntaan tähtääviä toimia; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tarkastelemaan alv-
petosten torjumiseksi tehtäviä mahdollisia toimia;

22. pyytää komissiota edistämään rahoitusmarkkinoiden sääntelykehyksen uudistamista, jotta 
voidaan ehkäistä spekulatiivinen hintojen epävakaus ja varmistaa sekä teräksen että raaka-
aineiden toimitusvarmuus;
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II.4. Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

23. huomauttaa, että läpimurtoteknologioiden leviäminen laajalle on tärkeää vuotta 2050 
koskevan etenemissuunnitelman mukaisen päästöjen vähentämismallin tavoitteiden 
toteuttamisessa; suhtautuu myönteisesti ULCOS-hankkeeseen, jonka tarkoitus on 
tunnistaa ja kehittää innovatiivisia erittäin vähähiilisiä teräksentuotantotekniikoita;

24. on komission kanssa samaa mieltä siinä, että Horisontti 2020 -ohjelmassa tulisi painottaa 
uuden teknologian sekä puhtaampien sekä resurssi- ja energiatehokkaampien tekniikoiden 
kehittelyä ja niihin liittyviä pilottihankkeita;

25. toteaa, että läpimurtoteknologioiden kehittämiseen, esittelyyn ja käyttöönottoon liittyy 
suuria taloudellisia riskejä; tukee klustereiden perustamista, tutkimusyhteistyötä sekä 
julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta; kannattaa innovatiivisten 
rahoitusvälineiden, kuten riskinjakorahoitusvälineiden, käyttöä ja kehottaa Euroopan 
investointipankkia ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankkia suunnittelemaan pitkän 
aikavälin rahoituskehyksen teräshankkeita varten;

26. kehottaa komissiota jatkamaan raaka-aineita koskevan eurooppalaisen 
innovaatiokumppanuuden täytäntöönpanoa terästeollisuuden ja koko raaka-aineiden 
arvoketjun osalta erityisesti liittyen kierrätysmenetelmiin ja uusiin liiketoimintamalleihin;

27. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Yksi Euroopan integraation ensimmäisistä vaiheista oli Euroopan hiili- ja teräsyhteisön 
(EHTY) perustaminen koordinoimaan teräksen tuotantoa. Esittelijä katsoo, että teräksen 
historiallisen aseman lisäksi eurooppalainen terästeollisuus muodostaa perustan Euroopan 
tärkeimmille teollisuuden arvoketjuille, kuten autoteollisuuden, rakennusalan, 
koneenrakennusalan ja sähkötekniikan sekä uusiutuvan energian alan arvoketjuille. Näin ollen 
eurooppalaisen terästuotannon kilpailukyvyn säilyttäminen on tärkeää Euroopan talouskasvun 
ja työpaikkojen varmistamisessa.

Eurooppalaisesta terästeollisuudesta on hävinnyt yli 65 000 työpaikkaa muutaman viime 
vuoden aikana tuotantolaitosten sulkemisen takia. Kotimaisen kysynnän kasvua ei ole 
odotettavissa lyhyellä aikavälillä, ja eurooppalaisten yritysten osuus maailmanlaajuisesta 
kysynnästä kutistuu koko ajan. Eurooppalainen terästeollisuus on vaikeuksissa, koska sen 
kilpailukyvyssä on puutteita, jotka johtuvat useiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta:

 Rahoitus- ja talouskriisi on vaikuttanut terästä käyttäviin teollisuudenaloihin ja 
laskenut huomattavasti teräksen kysyntää. Rakennusalan ja autoteollisuuden osuus on 
nykyään puolet teräsmarkkinoista, ja toisin kuin muilla alueilla, kysynnän ei 
Euroopassa odoteta toipuvan tulevina vuosina. 

 Nousevat taloudet ja eritoten Kiina ovat viime vuosina sijoittaneet valtavasti 
terästehtaisiin tukeakseen korkeaa kasvuaan ja luoneet samalla maailmanlaajuisen 
ylikapasiteettiongelman. Ylituotanto on nostanut raaka-aineiden hintoja ja aiheuttanut 
paineita laskea teräksen hintaa, mikä lopulta nakertaa tuottomarginaaleja. 

 Lisäksi Euroopan unionin ulkopuolella toimivat yritykset eivät noudata samanlaisia 
säädöskehyksiä, ja näin ollen niiden toimintakustannukset ovat alhaisemmat. 

 Terästeollisuus käyttää paljon energiaa, minkä vuoksi kasvava ero Euroopan unionin 
ja kolmansien maiden energian hintojen välillä vaikuttaa merkittävästi 
terästeollisuuden kilpailukykyyn.

Esittelijä suhtautuu myönteisesti komission terästeollisuuden toimintasuunnitelmaan ja 
ehdottaa useita toimia terästeollisuuden nykytilan parantamiseksi.

Koska teräs on jatkossakin Euroopan teollisuuden arvoketjujen tärkeä raaka-aine, esittelijä 
ehdottaa, että kysyntää lisätään tärkeimmillä terästä käyttävillä aloilla mukaan luettuna uudet 
teollisuudenalat, joilla kasvumahdollisuudet ovat hyvät. Esittelijä vaatii myös parempaa 
markkinavalvontaa, joka auttaisi teollisuutta ennakoimaan kysynnän vaihteluita ja 
viranomaisia torjumaan laittomia käytäntöjä.

Terästeollisuus työllistää nykyään suoraan 350 000 työntekijää ja siihen liittyvät 
teollisuudenalat useita miljoonia, mutta kriisiin sopeutuminen vähensi työllisyyttä ja 
asiantuntijuutta katosi alalta. Tämä vaikeuttaa tilanteesta toipumista, kun myönteinen 
kasvuvaihe palaa. Näin ollen esittelijä peräänkuuluttaa toimia, joilla vähennetään teollisuuden 
rakennemuutoksen sosiaalisia vaikutuksia. Näihin toimiin sisältyy EU:n varojen käyttö.
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Luotettava ja kohtuuhintainen energiahuolto

Energian hinta on Euroopassa huomattavasti korkeampi kilpailijoihin verrattuna. Energiaa 
paljon käyttävillä teollisuuden aloilla, kuten terästeollisuudessa, energian hinta on merkittävä 
kustannustekijä, joka vaikuttaa alan kilpailukykyyn. Näin ollen esittelijä katsoo, että 
tehokkaasti toimivat energian sisämarkkinat on tärkeä edellytys sille, että terästeollisuuden 
energiahuolto on luotettava ja kestävä sekä kohtuuhintainen.

Ilmastonsuojelu ja ympäristövaikutukset

Esittelijä tukee teollisuuden pyrkimyksiä vähentää ympäristövaikutuksiaan ja tunnustaa 
teräksen osuuden ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Euroopan tulee jatkossakin olla 
johtoasemassa kestävässä teollisuudessa ja kierrätystaloudessa ja samalla välttää hiilivuodon 
aiheuttamat riskit kilpailukykyä vaarantamatta. Tämän vuoksi esittelijä ehdottaa toimia 
ympäristövaikutusten rajoittamiseksi sääntelykustannuksia vähentäen. Esittelijä kannattaa 
sitä, että teräsromumarkkinoita kehitetään päästöjen vähentämiseksi ja energian ja raaka-
aineiden käytön supistamiseksi.

Kansainvälisesti tasapuoliset toimintaedellytykset 

Esittelijä ehdottaa, että torjutaan yksipuolisia kauppasopimuksia, terästuotteiden ja romun 
laittomia markkinoita ja sitä, että tietyt kolmannet maat hallitsevat liikaa raaka-aineiden 
virtaa, mikä vaarantaa niiden saatavuuden Euroopan unionissa.

Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

Innovaatiotoiminta on kilpailukyvyn moottori. Esittelijä toteaa, että innovatiivisen 
terästeollisuuden luominen edellyttää suuria pääomasijoituksia, joihin liittyy korkeita riskejä 
ja joiden takaisinmaksuaika on pitkä. Näin ollen esittelijä ehdottaa lisätoimia innovaatioiden 
edistämiseksi Euroopassa innovatiivisten rahoitusvälineiden avulla. Lisäksi esittelijä kehottaa, 
että julkisella rahoituksella pyritään keskitetysti parantamaan läpimurtoteknologioita, joilla 
pyritään vähentämään ympäristövaikutuksia sekä energian ja raaka-aineiden käyttöä.


