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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a „Cselekvési terv a versenyképes és fenntartható európai acélipar érdekében” című
dokumentumról

(2013/2177(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés XVII. címének az EU 
iparpolitikájával, és többek között az uniós ipar versenyképességével foglalkozó 
173. cikkére (az Európai Közösséget létrehozó szerződés volt 157. cikke),

– tekintettel az acélipari cselekvési tervről szóló, a „Cselekvési terv a versenyképes és 
fenntartható európai acélipar érdekében” című, 2013. június 10-i bizottsági közleményre 
(COM(2013)0407),

– tekintettel a Bizottság által az Európai Politikai Tanulmányok Központjától megrendelt, 
„Az acélipart érintő kumulatív költséghatás értékelése” című, 2013. június 10-i 
jelentésre1,

– tekintettel az Európai Unió ipari területeinek regionális stratégiáiról szóló, 
2013. május 21-i állásfoglalására2,

– tekintettel a „Zöld könyv – Az éghajlat- és energiapolitika 2030-ra szóló kerete” című, 
2013. március 27-i bizottsági közleményre (COM(2013)0169),

– tekintettel az európai acélipar jövőjével foglalkozó magas szintű kerekasztal 
2013. február 12-i ajánlásaira3,

– tekintettel a bizottsági közlemény nyomán megtartott, „Az európai ipar fellendítése, 
tekintettel a jelenlegi nehézségekre” című, 2013. február 4-i vitájára (2013/2538(RSP)),

– tekintettel az Európai Unió acéliparáról szóló, 2012. december 13-i állásfoglalására4,

– tekintettel az „Erősebb európai ipart a növekedés és a gazdasági fellendülés érdekében –
Az iparpolitikáról szóló közlemény frissítése” című, 2012. október 10-i bizottsági 
közleményre (COM(2012)0582),

– tekintettel „Az egységes piaci intézkedéscsomag: a növekedés érdekében teendő 

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/steel-cum-cost-imp_en.pdf
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0199.
3 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/high-level-roundtable-recommendations_en.pdf
4 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0509.
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következő lépések” című, 2012. június 14-i állásfoglalására1,

– tekintettel az „Intézkedések a stabilitás, a növekedés és a munkahelyteremtés érdekében” 
című, 2012. május 30-i bizottsági közleményre (COM(2012)0299),

– tekintettel az „Iparpolitika: A versenyképesség erősítése” című, 2011. október 14-i 
bizottsági közleményre (COM(2011)0642),

– tekintettel az „Iparpolitika a globalizáció korában” című, 2011. március 9-i 
állásfoglalására2,

– tekintettel az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó technológiák fejlesztésébe történő 
beruházásról (SET-terv) szóló, 2010. március 11-i állásfoglalására3,

– tekintettel a „Nyersanyagok rendelkezésre állásának biztosítása Európa jövőbeli jóléte 
érdekében – Javaslat nyersanyagokkal foglalkozó európai innovációs partnerségre” című, 
2012. február 29-i bizottsági közleményre (COM(2012)0082),

– tekintettel „Az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó technológiák létrehozásához 
szükséges anyagok ütemterve” című, 2011. december 13-i bizottsági szolgálati 
munkadokumentumra (SEC(2011)1609),

– tekintettel „Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történő
megvalósításának ütemterve” című, 2011. március 8-i bizottsági közleményre 
(COM(2011)0112),

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. 00. 00-i véleményére4,

– tekintettel a Régiók Bizottsága 2013. 00. 00-i véleményére5,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Nemzetközi 
Kereskedelmi Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, valamint a Regionális 
Fejlesztési Bizottság véleményére (A7-0000/2013),

A. mivel az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés lejártát követően az 
európai szén- és acélipart az EUSZ rendelkezései szabályozzák;

B. mivel az európai acélipar a világ második legnagyobb acéltermelője, és számos európai 
iparág – így a szárazföldi és vízi szállítás, az építőipar, a gépgyártás, az energia- és a 
védelmi ágazat – számára stratégiai jelentőségű; 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0258.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0093.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0064.
4 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
5 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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C. mivel az acél továbbra is kulcsfontosságú anyag Európa ipari értékteremtő láncaiban, és 
ezért az Európai Uniónak érdekében áll a hazai termelés fenntartása;

D. mivel az európai acélipar fontos munkáltató, amely közvetlenül 350 000, a kapcsolódó 
iparágakban pedig több millió munkahelyet biztosít;

E. mivel az elmúlt tíz évben az Uniónak a világ acéltermelésében való részesedése a felére 
esett vissza, míg Kína jelenleg a világtermelés csaknem 50 %-át adja;

F. mivel az európai acélipar globális versenyképessége – a kutatás-fejlesztés, az alacsony 
környezeti hatás és az erőforrás-hatékonyság terén betöltött vezető szerepe ellenére –
veszélyben van, ami több tényező együttes hatásának az eredménye: 

 a pénzügyi és gazdasági válság nyomán jelentősen visszaesett az acélkereslet;

 a versenytársakkal összehasonlítva kiemelkedően magasak a működési költségek;

 az Uniótól eltérő versenyfeltételeket alkalmazó harmadik országok kiélezett 
versenyt jelentenek;

G. mivel az acélipar kumulatív költségértékelésének eredményei szerint az uniós 
rendeleteknek való megfelelés jelentős mértékben befolyásolja az uniós acélgyártók 
haszonkulcsát;

H. mivel az Unióból exportált acélhulladék mennyisége meghaladja az Unióba behozott 
acélhulladék mennyiségét, ezért az Unió jelentős mennyiségű értékes másodlagos 
nyersanyagtól esik el;

I. mivel az acélipar foglalkoztatási kilátásai komoly aggodalomra adnak okot, hiszen az 
elmúlt néhány évben kapacitáscsökkentés vagy a gyárbezárások miatt több mint 65 000 
munkahely szűnt meg Európában;

1. üdvözli a Bizottság európai acélipari cselekvési tervét, mivel az fontos eleme az 
acéltermelés Európán kívülre való további áthelyeződése megakadályozásának;

2. üdvözli a Bizottság arra irányuló megközelítését, hogy egy magas szintű állandó acélipari 
kerekasztal formájában folytassa az uniós intézmények, az ipari vezetők és a 
szakszervezetek közötti párbeszédet ;

I. A KERETFELTÉTELEK JAVÍTÁSA

I.1.A kereslet fokozása

3. hangsúlyozza, hogy a gazdasági növekedés az erősebb európai ipartól függ, ezért arra 
sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fokozzák a keresletet a legfontosabb 
acélfelhasználó ágazatok támogatása, az ösztönző beruházási feltételek, a belső piac 
megerősítése és az európai infrastruktúrafejlesztő-projektek előmozdítása révén;

4. kéri a Bizottságot, hogy hozzon létre mélyreható acélpiaci elemző eszközt, amely pontos 
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információt nyújtana az európai és a globális acélkereslet és -kínálat egyensúlyáról; 
véleménye szerint az acélpiac nyomon követése jelentős mértékben hozzájárulhat az acél-
és más fémhulladékok piacának átláthatóságához, és értékes inputot biztosíthat az acélipar 
ciklikus természete miatt elkerülhetetlen kiigazító és proaktív intézkedésekhez;

I.2. Foglalkoztatás

5. véleménye szerint a Bizottságnak, a tagállamoknak, az iparágnak és a szakszervezeteknek 
közösen kell fellépniük annak érdekében, hogy megtartsák és az acéliparba vonzzák a 
képzett munkavállalókat, a tehetséges és magasan képzett tudományos szakembereket és 
vezetőket, ezzel biztosítva a dinamikus és innovatív munkaerőt; arra sürgeti a Bizottságot 
és a tagállamokat, hogy hajtsanak végre a szakértelem elvesztésének megakadályozására 
és a munkahelyek megszűnésének minimalizálására irányuló azonnali intézkedéseket;

6. hangsúlyozza, hogy a cselekvési terv végrehajtásakor a gazdasági válság ágazati 
munkavállalókra gyakorolt rövid távú hatására is kiemelt figyelmet kell fordítani, és 
felhívja a Bizottságot, hogy kövesse szorosan figyelemmel az európai 
kapacitáscsökkentéseket és gyárbezárásokat;

7. kéri a Bizottságot, hogy azonnal és teljes mértékben használja fel az uniós finanszírozást 
az ipari szerkezetátalakítás társadalmi hatásának csökkentésére;

II. AZ EURÓPAI ACÉLIPAR VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁRA 
IRÁNYULÓ INTÉZKEDÉSEK

II.1. Biztonságos energiaellátás elérhető árakon

8. megjegyzi, hogy az Unió és főbb versenytársai között jelentős különbségek mutatkoznak 
az ipari energiaárak terén; elismeri, hogy az energiaárak az acélipar fontos 
költségtényezői; véleménye szerint az egységes energiapiac hatékony működése az 
acélipar biztonságos és fenntartható, megfizethető árú energiaellátásának szükséges 
előfeltétele; 

9. hangsúlyozza, hogy a hosszú távú energiaszerződések megkötésével mérsékelhető a 
változékony energiaárak kockázata; felszólítja a Bizottságot, hogy nyújtson útmutatást a 
hosszú távú energiaellátási megállapodások versenyügyi szempontjaira vonatkozóan;

10. hangsúlyozza, hogy az energiaellátás biztonsága az acélipar fontos előfeltétele; felszólítja 
a tagállamokat, hogy a szükséges energiainfrastruktúra-projektek kidolgozása révén 
gondoskodjanak a biztonságos energiaellátásról; arra ösztönzi a Bizottságot, hogy 
mozdítsa elő a földgázforrások és -útvonalak diverzifikálását; felkéri a Bizottságot, hogy 
végezze el a villamosenergia-termelés megfelelőségének átfogó értékelését, és nyújtson 
útmutatást arról, miként őrizhető meg az energiahálózatok rugalmassága;

II.2. Éghajlatvédelem és környezeti hatás

11. emlékeztet arra, hogy az európai acélipar 1990 óta mintegy 25 %-kal csökkentette teljes 
kibocsátását; megjegyzi, hogy az acél teljes mértékben, minőségromlás nélkül 
újrahasznosítható; elismeri, hogy az acélipari termékek fontos szerepet játszanak a 
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tudásalapú, alacsony szén-dioxid-kibocsátású és erőforrás-hatékony gazdaságra való 
átállás előmozdításában;

12. véleménye szerint az európai acéltermelést egy fenntartható acéltermelési modell útján 
kell megőrizni; arra sürgeti a Bizottságot, hogy dolgozzon ki európai fenntarthatósági 
előírásokat – például az acél építőanyagok jelölését (SustSteel) – és mozdítsa elő azok 
alkalmazását;

13. hangsúlyozza, hogy a fémhulladékból történő acélgyártás 75 %-kal csökkenti az 
energiafelhasználást és 80 %-kal a nyersanyag-felhasználást; sürgeti a Bizottságot, hogy 
biztosítsa az európai acélhulladék-piac hatékony működését; ösztönzi a fémhulladékok 
maximális alkalmazását, mivel ezáltal biztosítható a nyersanyagokhoz való hozzájutás, 
enyhíthető az energiafüggőség, csökkenthetők a kibocsátások és további lépés tehető a 
körkörös gazdaság irányában; támogatja a hulladékszállítás felügyeletére és ellenőrzésére 
irányuló bizottsági kezdeményezést az illegális fémhulladék-export megakadályozása 
érdekében;

14. arra sürgeti a Bizottságot, hogy hangolja össze az éghajlatváltozással és 
környezetvédelemmel kapcsolatos szakpolitikai célokat az ipari versenyképességgel, a 
CO2-kibocsátásáthelyezés kockázatának elkerülése mellett;

15. felszólítja a Bizottságot, hogy a CO2-kibocsátásáthelyezési jegyzék soron következő 
felülvizsgálatakor alkalmazzon nyílt és átlátható módszertant, figyelembe véve az acélipar 
mérséklésben betöltött lehetséges szerepét és a villamosenergia-árak versenyre gyakorolt 
közvetett hatását; sürgeti a Bizottságot, hogy továbbra is biztosítsa a CO2-
kibocsátásáthelyezéssel kapcsolatos rendelkezések hatékonyságát az acélipar CO2-
kibocsátásáthelyezési jegyzéken tartásával;

16. hangsúlyozza, hogy a 2030-ig szóló éghajlatvédelmi keretnek figyelembe kell vennie az 
ágazati különbségeket, a technológiai megvalósíthatóságot és a gazdasági életképességet;

II.3. Egyenlő versenyfeltételek nemzetközi szinten 

17. véleménye szerint a kereskedelmi tárgyalások során viszonossági alapon kell eljárni és 
figyelembe kell venni az új piacokhoz és a nyersanyagokhoz való hozzáféréssel, a CO2-
kibocsátásáthelyezéssel, az egyenlő versenyfeltételekkel és a tudásszivárgással 
kapcsolatos megfontolásokat;

18. támogatja a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy a szabadkereskedelmi 
megállapodások megkötése előtt végezzenek hatásvizsgálatot, amely figyelembe veszi az 
európai ipari értéklánc nemzetközi környezetben betöltött szerepét;

19. felszólítja a Bizottságot, hogy a rendelkezésére álló megfelelő eszközök arányos és 
hatékony felhasználásával vegye fel a küzdelmet a harmadik országok által folytatott 
tisztességtelen versennyel szemben;

20. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy hajtsa végre a kokszolószénhez való hozzáférés 
biztosítására irányuló javasolt intézkedéseket;
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21. támogatja az acéltermékek illegális piacaival szembeni fellépésre irányuló bizottsági 
javaslatot; arra sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy vizsgálják meg a héacsalás 
leküzdésére irányuló lehetséges intézkedéseket;

22. felkéri a Bizottságot, hogy mozdítsa elő a pénzügyi piacok szabályozási keretének 
reformját a spekuláció miatti áringadozás megelőzése és a biztonságos acél- és 
nyersanyagellátás érdekében;

II.4. Kutatás, fejlesztés és innováció

23. megjegyzi, hogy a fejlett technológiák széles körű elterjedése alapvető fontosságú abban, 
hogy teljesítsék a 2050-ig szóló energiaügyi ütemtervben előirányzott szén-dioxid-
kibocsátás-csökkentési útvonalat; üdvözli az ULCOS program célkitűzését, azaz a 
rendkívül alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó innovatív acélgyártási technológiák 
azonosítását és fejlesztését;

24. egyetért a Bizottsággal abban, hogy a Horizont 2020 program keretében a tisztább, 
erőforrás- és energia-hatékonyabb technológiákra irányuló új technológiákkal kapcsolatos 
demonstrációs és kísérleti projektekre kell a hangsúlyt helyezni;

25. elismeri a fejlesztéssel, a demonstrációval és a fejlett technológiák alkalmazásával 
kapcsolatos magas pénzügyi kockázatokat; támogatja a klaszterek, a kutatási 
együttműködés és a köz- és magánszféra közötti partnerségek kialakítását; ösztönzi az 
innovatív finanszírozási eszközök, így a kockázatmegosztási pénzügyi eszközök 
alkalmazását; felhívja az Európai Beruházási Bankot és az Európai Újjáépítési és 
Fejlesztési Bankot, hogy alakítsák ki az acélipari projektek hosszú távú finanszírozási 
keretét;

26. kéri a Bizottságot, hogy az acéliparral kapcsolatban és a nyersanyag-értéklánc mentén 
folytassa a nyersanyagokkal foglalkozó európai innovációs partnerség végrehajtását, 
különösen az újrafeldolgozási módszerek és az új üzleti modellek tekintetében;

27. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
tagállamok parlamentjeinek és kormányainak.
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INDOKOLÁS

Az európai integráció irányában tett egyik első lépés az acéltermelés összehangolása volt az 
Európai Szén- és Acélközösség (ESZAK) létrehozásával. Az előadó véleménye szerint az acél 
említett történelmi szerepe mellett az európai acélipar jelenti Európa kulcsfontosságú ipari 
értékteremtő láncai (azaz többek között a gépjárműipar, az építőipar, a gép- és villamosipar, 
valamint a megújuló energiák ágazata) alapját. Ezért a versenyképes európai acélgyártás 
fenntartása stratégiai szerepet játszik az európai gazdasági növekedés és munkahelyek 
biztosításában.

Az európai acéliparban az elmúlt néhány évben a gyárbezárások miatt több mint 65 000
munkahely szűnt meg. Rövid távon nem várható a hazai kereslet fellendülése, az európai 
vállalatok világszintű részesedése pedig csökken. Az európai acélipar veszélynek van kitéve 
versenyképességének csökkenése miatt, ami több tényező együttes hatásának eredménye:

 a pénzügyi és gazdasági válság acélfelhasználó iparágakra gyakorolt hatása az 
acélkereslet jentős visszaesését okozta. Jelenleg az építőipar és a gépjárműágazat adja 
a piac felét, és más régiókkal ellentétben az elkövetkező években nem várható a
kereslet fellendülése; 

 gyors növekedésük támogatása érdekében az elmúlt években a feltörekvő országok –
különösen Kína – jelentős beruházásokat végeztek az acélgyárak építésének területén, 
ami világszinten többletkapacitási problémához vezetett. A többletkapacitás a 
nyersanyagok esetében áremelkedést, az acél esetében viszont árcsökkenést váltott ki, 
ami végeredményben a haszonkulcs rendkívüli csökkenéséhez vezet; 

 ezenfelül az Európán kívül letelepedett vállalatok eltérő szabályozási keretek között 
működnek, így alacsonyabbak a működési költségeik; 

 az acélipar energiaintenzív iparág, ezért az európai és a harmadik országbeli 
energiaárak közötti egyre növekvő szakadék jelentősen befolyásolja az acélipar 
versenyképességét.

Az előadó üdvözli az Európai Bizottság által bemutatott acélipari cselekvési tervet, és az 
acélipar jelenlegi helyzetét kezelő számos intézkedést javasol.

Mivel az acél továbbra is kulcsfontosságú anyag Európa ipari értékteremtő láncai számára, az 
előadó javaslata szerint fokozni kell a keresletet a kulcsfontosságú acélfelhasználó 
ágazatokban, amelyek nagy növekedési potenciállal rendelkező új iparágakat is magukban 
foglalnak. Az előadó emellett felszólít a piaci nyomon követés javítására, ami segítené az 
iparágat a keresleti ciklusok előrejelzésében, a hatóságokat pedig a jogellenes gyakorlatokkal 
szembeni küzdelemben.

Az acélipar jelenleg közvetlenül 350 000, a kapcsolódó iparágakban pedig több millió 
munkahelyet biztosít, a válság kapcsán tett kiigazítások azonban a foglalkoztatottság 
csökkenését és ezzel párhuzamosan a készségek elvesztését eredményezték, amelyek az újabb 
pozitív növekedési ciklus megjelenésekor nehezen lesznek pótolhatók. Az előadó ezért olyan 
intézkedések meghozatalára – többek között az uniós alapok felhasználására – szólít fel, 
amelyek csökkentik az ipari szerkezetátalakítás társadalmi hatását.
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Biztonságos energiaellátás elérhető árakon

A versenytársakkal összehasonlítva Európában kiemelkedően magasak az energiaköltségek. 
Az acéliparhoz hasonló energiaigényes iparágak számára az energiaárak az ágazat 
versenyképességét is befolyásoló fontos költségtényezők. Az előadó véleménye szerint ezért 
az egységes energiapiac hatékony működése az acélipar biztonságos és fenntartható, 
megfizethető árú energiaellátásának szükséges előfeltétele.

Éghajlatvédelem és környezeti hatás

Az előadó támogatja a környezeti hatások csökkentésére irányuló iparági erőfeszítéseket, és 
elismeri az acélipar mérséklésben játszott szerepét. Európának továbbra is vezető szerepet kell 
vállalnia a fenntartható gyártás és a körkörös gazdaság felé vezető úton, ennek során azonban 
el kell kerülnie a szénszivárgás kockázatát, és nem veszélyeztetheti a versenyképességet. Az 
előadó ezért a szabályozási költségek csökkentése mellett a környezeti hatások szabályozására 
irányuló intézkedéseket javasol. Az előadó az acélhulladék-piac további fejlesztését javasolja, 
aminek köszönhetően csökkenthető a kibocsátás, valamint az energia- és nyersanyag-
felhasználás.

Egyenlő versenyfeltételek nemzetközi szinten

Az előadó javaslata szerint fel kell venni a küzdelmet az aszimmetrikus kereskedelmi 
megállapodásokkal, az acéltermékek és -hulladékok illegális piacaival, valamint egyes 
harmadik országok nyersanyagáram feletti túlzott ellenőrzésével szemben, amely 
veszélyezteti az említett anyagokhoz való európai hozzáférést.

Kutatás, fejlesztés és innováció

Az innováció a versenyképesség motorja. Az előadó megjegyzi, hogy az innovatív acélipar 
létrejöttéhez nagy kockázatú és hosszú távon megtérülő, nagy összegű tőkeberuházásokra van 
szükség. Az előadó ezért az európai innovációt innovatív pénzügyi eszközök alkalmazása 
révén előmozdító további intézkedéseket javasol. Az előadó továbbá arra hív fel, hogy az 
állami kiadások felhasználásakor a hangsúlyt a környezeti hatások, valamint az energia- és 
nyersanyag-felhasználás csökkentését célzó fejlett technológiák továbbfejlesztésére kell 
helyezni.


