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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Europos plieno pramonės konkurencingumo ir tvarumo veiksmų plano

(2013/2177(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo XVII antraštinės dalies 
173 straipsnį (buvęs Europos bendrijos steigimo sutarties 157 straipsnis), kuriame 
aptariama ES pramonės politika ir, be kita ko, minimas Sąjungos pramonės 
konkurencingumas,

– atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 10 d. Komisijos komunikatą dėl plieno pramonės 
veiksmų plano „Europos plieno pramonės konkurencingumo ir tvarumo veiksmų planas“ 
(COM(2013) 0407),

– atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 10 d. ataskaitą „Plieno pramonės bendras sąnaudų 
poveikio vertinimas“, kurią Komisijos užsakymu atliko Europos politikos studijų centras1,

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. gegužės 21 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos pramoninių 
rajonų regioninių strategijų2,

– atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 27 d. Komisijos komunikatą „Žalioji knyga „2030 m. 
klimato ir energetikos politikos strategija“ (COM(2013) 0169),

– atsižvelgdamas į 2013 m. vasario 12 d. Aukšto lygio apskritojo stalo rekomendacijas dėl 
Europos plieno pramonės ateities3,

– atsižvelgdamas į 2013 m. vasario 4 d. diskusijas Europos Parlamente dėl Komisijos 
pareiškimo „Europos pramonės atgaivinimas esant dabartiniams sunkumams“ 
(2013/2538 (RSP),

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. gruodžio 13 d. rezoliuciją dėl ES plieno pramonės4,

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 10 d. Komisijos komunikatą „Stipresnė Europos pramonė 
ekonomikos augimui ir atsigavimui skatinti. Komunikato dėl pramonės politikos 
atnaujinimas“ (COM(2012) 0582),

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. birželio 14 d. rezoliuciją „Bendrosios rinkos aktas. Tolesni 
augimo skatinimo veiksmai“5,

– atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 30 d. Komisijos komunikatą „Stabilumo, ekonomikos 
augimo ir darbo vietų užtikrinimo veiksmai“ (COM(2012) 0299),

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/steel-cum-cost-imp_en.pdf.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0199.
3 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/high-level-roundtable-recommendations_en.pdf.
4 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0509.
5 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0258.
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– atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 14 d. Komisijos komunikatą „Pramonės politika. 
Konkurencingumo gerinimas“ (COM(2011) 0642),

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. kovo 9 d. rezoliuciją dėl globalizacijos erai pritaikytos 
pramonės politikos1,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. kovo 11 d. rezoliuciją dėl investavimo į mažai anglies 
dioksido į aplinką išskiriančių technologijų kūrimą (SET planas)2,

– atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 29 d. Komisijos komunikatą „Prieinamos žaliavos 
Europos ateities gerovei užtikrinti. Pasiūlymas dėl Europos inovacijų partnerystės žaliavų 
srityje“ (COM(2012) 0082),

– atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 13 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Mažo 
anglies dioksido kiekio energetikos technologijoms būtinų medžiagų planas“
(SEC(2011) 1609),

– atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 8 d. Komisijos komunikatą „Konkurencingos mažo anglies 
dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. planas“ 
(COM(2011) 0112),

– atsižvelgdamas į 2013 m. … … d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę3,

– atsižvelgdamas į 2013 m. … … d. Regionų komiteto nuomonę4,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir 
Tarptautinės prekybos komiteto, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto ir Regioninės 
plėtros komiteto nuomones (A7-0000/2013),

A. kadangi, baigus galioti EAPB sutarčiai, Europos anglių ir plieno sektoriai yra 
reglamentuojami ES sutarties nuostatomis;

B. kadangi Europos plieno pramonė yra antra didžiausia plieno gamintoja pasaulyje ir turi 
strateginę reikšmę keliems svarbiems Europos pramonės sektoriams, tarp jų sausumos ir 
vandens transportui, statybai, mašinų pramonei, energetikai ir gynybai; 

C. kadangi plienas ir toliau bus Europos pramonės vertės grandinėms svarbi medžiaga, todėl 
tolesnė jo gamyba vietoje atitinka Europos Sąjungos interesus;

D. kadangi ES plieno pramonė yra svarbus užimtumo šaltinis, sukuriantis 350 000 tiesioginių 
darbo vietų ir dar kelis milijonus darbo vietų susijusiuose pramonės sektoriuose;

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0093.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0064.
3 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
4 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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E. kadangi pasaulinės plieno gamybos ES dalis per paskutinius 10 metų sumažėjo perpus ir 
dabar maždaug 50 proc. plieno pasauliniu mastu pagamina Kinija;

F. kadangi, nepaisant Europos plieno pramonės lyderystės mokslinių tyrimų ir technologinės 
plėtros srityje, nedidelio poveikio aplinkai ir efektyvaus išteklių naudojimo, jos 
konkurencingumui pasaulyje gresia pavojus dėl kelių kartu veikiančių veiksnių: 

 plieno paklausa labai sumažėjo dėl finansų ir ekonomikos krizės;

 jos veiklos sąnaudos yra kur kas didesnės negu konkurentų;

 su ja aršiai konkuruoja vienodų sąlygų nesilaikančios trečiosios šalys;

G. kadangi plieno sektoriaus bendro sąnaudų vertinimo rezultatai atskleidė, kad didelė ES 
plieno gamintojų pelno dalis skiriama atitikčiai ES teisės aktų reikalavimams užtikrinti;

H. kadangi daugiau plieno laužo eksportuojama iš ES negu į ją importuojama ir todėl ES 
praranda didelį vertingos antrinės žaliavos kiekį;

I. kadangi užimtumo plieno sektoriuje prognozės verčia labai sunerimti, nes per paskutinius 
kelerius metus dėl pajėgumų mažinimo ar gamyklų uždarymo Europoje prarasta daugiau 
kaip 65 000 darbo vietų;

1. pritaria Komisijos Europos plieno pramonės veiksmų planui kaip svarbiai priemonei, 
padėsiančiai išvengti tolesnio plieno pramonės perkėlimo už Europos ribų;

2. pritaria Komisijos siekiui tęsti ES institucijų, pramonės įmonių vadovų ir profesinių 
sąjungų dialogą per nuolatinius plieno pramonės aukšto lygio apskritojo stalo grupės 
susitikimus;

I. PAGRINDINIŲ SĄLYGŲ GERINIMAS

I.1.Paklausos didinimas

3. pabrėžia, kad ekonomikos augimui reikalinga stipresnė Europos pramonė, todėl ragina 
Komisiją ir valstybes nares didinti paklausą remiant svarbiausius plieną naudojančius 
sektorius, gerinant investavimo sąlygas, stiprinant vidaus rinką ir įgyvendinant Europos 
infrastruktūros plėtros projektus;

4. prašo Komisijos sukurti išsamaus plieno rinkos analizavimo priemonę, kuria naudojantis 
būtų galima gauti tikslią informaciją apie plieno pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą 
Europoje ir pasaulyje; mano, kad plieno rinkos stebėsena galėtų labai padėti užtikrinti 
plieno ir jo laužo rinkų skaidrumą ir suteikti vertingos informacijos apie taisomąsias ir 
aktyvias priemones, kurių imtis būtina dėl plieno pramonės cikliškumo;

I.2. Užimtumas

5. mano, kad Komisija, valstybės narės, pramonininkai ir profesinės sąjungos turėtų 
bendromis jėgomis išlaikyti plieno sektoriuje ir į jį pritraukti naujus kvalifikuotus 



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

LT

darbuotojus, talentingus aukštos kvalifikacijos mokslininkus ir vadovus, taip užtikrindami 
dinamišką ir novatorišką darbo jėgą jame; ragina Komisiją ir valstybes nares imtis skubių 
priemonių, kad būtų užkirstas kelias kompetencijos praradimui ir būtų prarasta kuo 
mažiau darbo vietų;

6. pabrėžia, kad įgyvendinant veiksmų planą taip pat reikėtų skirti daugiau dėmesio 
trumpalaikiam ekonomikos krizės poveikiui šio sektoriaus darbo jėgai, ir ragina Komisiją 
atidžiai stebėti pajėgumų mažinimą ir gamyklų uždarymus Europoje;

7. ragina Komisiją nedelsiant ir visapusiškai panaudoti ES lėšas socialiniam pramonės 
restruktūrizavimo poveikiui mažinti;

II. VEIKSMAI, KURIAIS SIEKIAMA DIDINTI EUROPOS PLIENO PRAMONĖS 
KONKURENCINGUMĄ

II.1. Užtikrintas energijos tiekimas už prieinamą kainą

8. pažymi, kad energijos kainos ES pramonėje labai skiriasi nuo jos svarbiausių konkurentų 
energijos kainų; pripažįsta, kad energijos kainos yra svarbūs veiksniai, nuo kurių priklauso 
sąnaudos plieno pramonėje; mano, kad efektyvus bendrosios energijos rinkos veikimas 
yra būtina sąlyga užtikrinant saugų tvariosios energijos tiekimą plieno pramonei už 
prieinamą kainą; 

9. pabrėžia, kad sudarius ilgalaikes sutartis dėl energijos gali sumažėti energijos kainų 
svyravimo rizika; ragina Komisiją pateikti gairių dėl ilgalaikių energijos tiekimo 
susitarimų konkurencinių aspektų;

10. pabrėžia, kad energijos tiekimo saugumas yra svarbi plieno pramonės egzistavimo sąlyga; 
ragina valstybes nares užtikrinti saugų energijos tiekimą projektais, kuriais sukuriama 
būtina energetikos infrastruktūra; ragina Komisiją skatinti įvairinti gamtinių dujų tiekimo 
šaltinius ir maršrutus; prašo Komisijos visapusiškai įvertinti elektros energijos gamybos 
pakankamumą ir pateikti gairių, kaip išlaikyti lanksčius elektros tinklus;

II.2. Klimato apsauga ir poveikis aplinkai

11. primena, kad bendras Europos plieno pramonės išmetamųjų teršalų kiekis nuo 1990 m. 
sumažėjo apie 25 proc.; pažymi, kad plienas yra visiškai perdirbamas ir jo kokybė dėl to 
nesuprastėja; pripažįsta, kad plieno gaminiai yra svarbūs pereinant prie žinių, mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų ir efektyvaus išteklių naudojimo ekonomikos;

12. mano, kad Europos plieno pramonė turėtų būti pagrįsta tvariu plieno gamybos modeliu; 
ragina Komisiją parengti ir skatinti taikyti Europos tvarumo standartus, tokius kaip plieno 
konstrukcijų produktų žymuo (SustSteel);
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13. pabrėžia, kad gaminant plieną iš laužo energijos sąnaudos yra mažesnės 75 proc., 
žaliavų – 80 proc.; ragina Komisiją užtikrinti tinkamą Europos plieno laužo rinkos 
veikimą; ragina naudoti kuo daugiau laužo, kad būtų geriau užtikrinamas žaliavų 
pakankamumas, mažinama energetinė priklausomybė, mažinamas išmetamų teršalų kiekis 
ir kuriama žiedinė ekonomika; remia Komisijos iniciatyvą tikrinti ir kontroliuoti atliekų 
vežimą, kad būtų išvengta neteisėto plieno laužo eksporto;

14. ragina Komisiją derinti politinius klimato ir aplinkosaugos tikslus su pramonės 
konkurencingumu, kartu išvengiant anglies dioksido nutekėjimo ir perskirstymo rizikos;

15. ragina Komisiją atlikti kitą anglies dioksido nutekėjimo sąrašo atnaujinimą vadovaujantis 
atvira ir skaidria metodika, atsižvelgiant į plieno reikšmę mažinant anglies dioksido kiekį 
ir į netiesioginį elektros kainų poveikį konkurencijai; ragina Komisiją užtikrinti tolesnį 
anglies dioksido nutekėjimą reglamentuojančių nuostatų taikymą neišbraukiant plieno 
pramonės iš anglies dioksido nutekėjimo sąrašo;

16. pabrėžia, kad pagal 2030 m. klimato politikos strategiją derėtų atsižvelgti į sektorių 
skirtumus, technologines galimybes ir ekonominį gyvybingumą;

II.3. Vienodos sąlygos tarptautiniu lygmeniu

17. mano, kad prekybos derybose turėtų būti vadovaujamasi abipusiu požiūriu, atsižvelgiant į 
tokius dalykus kaip patekimas į naujas rinkas, žaliavų prieinamumas, anglies dioksido 
nutekėjimo rizika, vienodos sąlygos ir kompetencijos „nutekėjimas“;

18. pritaria Komisijos pasiūlymui prieš pasirašant laisvosios prekybos susitarimus atlikti 
poreikio vertinimą, atsižvelgiant į Europos pramonės vertės grandinę pasauliniame 
kontekste;

19. ragina Komisiją tinkamomis turimomis priemonėmis, proporcingai ir veiksmingai kovoti 
su nesąžininga trečiųjų šalių konkurencija;

20. ragina Komisiją įgyvendinti siūlomas priemones, kuriomis būtų užtikrintas koksinių 
anglių tiekimas;

21. pritaria Komisijos pasiūlymui imtis priemonių prieš neteisėtas plieno gaminių prekybos 
rinkas; ragina Komisiją ir valstybes nares ištirti galimas kovos su sukčiavimu PVM 
priemones;

22. prašo Komisijos paspartinti finansų rinkų reglamentavimo sistemos reformą siekiant 
išvengti spekuliacinio kainų svyravimo ir užtikrinti tiek plieno, tiek žaliavų tiekimo 
saugumą;
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II.4. Moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir inovacijos

23. pažymi, kad siekiant vykdyti CO2 kiekio mažinimą pagal veiksmų iki 2050 m. planą yra 
labai svarbu plačiai diegti pažangiąsias technologijas; pritaria programos ULCOS tikslui 
atrasti ir kurti novatoriškas itin mažo anglies dioksido kiekio plieno gamybos 
technologijas;

24. pritaria Komisijai, kad pagal iniciatyvą „Horizontas 2020“ reikėtų skirti daugiausia 
dėmesio parodomiesiems ir bandomiesiems projektams, susijusiais su naujomis, taip pat 
ekologiškesnėmis, labiau išteklius tausojančiomis ir efektyviau energiją vartojančiomis 
technologijomis;

25. pripažįsta su pažangiųjų technologijų kūrimu, demonstravimu ir diegimu susijusią didelę 
finansinę riziką; pritaria grupių sudarymui, tyrėjų bendradarbiavimui, viešojo ir privačiojo 
sektorių partnerystei; ragina naudoti novatoriškas finansines priemones, pavyzdžiui, 
rizikos pasidalijimo finansines priemones; ragina Europos investicijų banką ir Europos 
rekonstrukcijos ir plėtros banką sukurti ilgalaikę plieno projektų finansavimo priemonę;

26. ragina Komisiją toliau įgyvendinti žaliavų srities Europos inovacijų partnerystę plieno 
pramonėje ir visoje žaliavų vertės grandinėje, ypač kiek tai susiję su perdirbimo metodais 
ir naujais verslo modeliais;

27. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai ir valstybių narių 
vyriausybėms bei parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Vienas pirmųjų žingsnių Europos integracijos linkme buvo plieno gamybos koordinavimas –
Europos anglių ir plieno bendrijos (EAPB) sukūrimas. Plienas turi ne tik istorinę reikšmę –
šio pranešėjo manymu, Europos plieno pramonė yra svarbiausių Europos pramonės vertės 
grandinių pagrindas, svarbus, pavyzdžiui, automobilių, statybos, mechanikos ir 
elektrotechnikos, taip pat atsinaujinančiųjų išteklių energetikos sektoriams. Todėl palaikyti 
konkurencingą plieno gamybą Europoje yra strategiškai svarbu užtikrinant Europos 
ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą.

Per paskutinius kelerius metus dėl gamyklų uždarymo Europos plieno pramonėje buvo 
prarasta daugiau kaip 65 000 darbo vietų. Vidaus paklausos atsigavimas artimiausiu metu 
neprognozuojamas, o Europos įmonių dalis pasaulinėje rinkoje mažėja. Europos plieno 
pramonės išlikimui gresia pavojus dėl konkurencingumo mažėjimo, kurį lemia keli veiksniai:

 finansų ir ekonomikos krizė paveikė pramonės sektorius, kuriuose naudojamas 
plienas, todėl labai sumažėjo plieno paklausa. Statybos ir automobilių pramonės 
sektoriai šiuo metu sudaro pusę rinkos ir, priešingai negu kituose regionuose, plieno 
paklausos juose tikriausiai nepavyks atkurti netolimoje ateityje; 

 besiformuojančios rinkos ekonomikos šalys, ypač Kinija, pastaruoju metu labai daug 
investuoja į plieno gamyklų statybą ir tai kartu su sparčiu jų ekonomikos augimo 
tempu kelia pasaulinio masto perteklinio pajėgumo problemą. Dėl šio perteklinio 
pajėgumo kyla žaliavų kainos, o plieno kainos krenta, todėl galiausiai mažėja pelno 
dydis; 

 be to, ne Europos įmonės nesilaiko lygiaverčių reglamentavimo sistemų reikalavimų, 
todėl jų veiklos sąnaudos yra mažesnės; 

 plieno sektoriuje suvartojama daug energijos, todėl didėjantis Europos ir trečiųjų šalių 
energijos kainų atotrūkis labai veikia plieno pramonės konkurencingumą.

Pranešėjas pritaria Europos Komisijos pateiktam plieno pramonės veiksmų planui ir siūlo 
įvairiomis priemonėmis gerinti dabartinę plieno pramonės padėtį.

Kadangi plienas ir toliau bus Europos pramonės vertės grandinėms labai svarbi medžiaga, 
pranešėjas siūlo didinti jo paklausą svarbiausiuose plieno naudojimo sektoriuose, įskaitant
naujas, didelį augimo potencialą turinčias pramonės šakas. Jis taip pat prašo geriau vykdyti 
rinkos stebėseną – tai gali padėti pramonininkams numatyti cikliškus paklausos svyravimus, o 
valdžios institucijoms – kovoti su neteisėta praktika.

Šiuo metu plieno pramonėje yra 350 000 tiesioginių darbo vietų, taip pat keli milijonai 
darbuotojų dirba susijusiuose pramonės sektoriuose, tačiau prisitaikant prie krizės labai 
sumažėjo užimtumas ir kartu buvo prarasta įgūdžių, kuriuos atgauti bus sunku vėl prasidėjus 
ekonomikos augimo etapui. Todėl pranešėjas ragina imtis priemonių, be kita ko, naudoti ES 
lėšas, socialiniam pramonės restruktūrizavimo poveikiui mažinti.

Užtikrintas energijos tiekimas už prieinamą kainą



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

LT

Energijos kainos Europoje yra pernelyg didelės, palyginti su kainomis konkuruojančios 
ekonomikos šalyse. Daug energijos suvartojančiuose pramonės sektoriuose, įskaitant plieno 
sektorių, energijos kainos yra svarbus veiksnys, nuo kurio priklauso sąnaudos, taigi ir 
sektoriaus konkurencingumas. Todėl pranešėjas mano, kad efektyvus bendrosios energijos 
rinkos veikimas yra būtina sąlyga užtikrinant saugų tvariosios energijos tiekimą plieno 
pramonei už prieinamą kainą.

Klimato apsauga ir poveikis aplinkai

Pranešėjas pritaria pramonės pastangoms mažinti daromą poveikį aplinkai ir pripažįsta plieno 
teikiamą galimybę šį poveikį mažinti. Europa ir toliau pirmaus pereidama prie tvarios 
gamybos ir žiedinės ekonomikos, kartu siekdama išvengti anglies dioksido nutekėjimo rizikos 
ir nepakenkti savo konkurencingumui. Todėl pranešėjas siūlo imtis priemonių poveikiui 
aplinkai reguliuoti, kartu mažinant tokio reguliavimo sąnaudas. Pranešėjas pataria toliau 
plėtoti plieno laužo rinką, nes tai yra būdas mažinti išmetamųjų teršalų kiekį, energijos ir 
žaliavų suvartojimą.

Vienodos sąlygos tarptautiniu lygmeniu

Pranešėjas siūlo kovoti su nelygiaverčiais prekybos susitarimais, neteisėtomis plieno gaminių 
ir laužo rinkomis ir pernelyg dideliu kai kurių trečiųjų šalių gebėjimu kontroliuoti žaliavų 
srautą, keliančiu grėsmę šių žaliavų tiekimui į Europą.

Moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir inovacijos

Inovacijos yra konkurencingumą skatinanti jėga. Pranešėjas pažymi, kad norint sukurti 
novatorišką plieno pramonę reikia didelių kapitalo investicijų, o su tuo siejama didelė rizika ir 
ilgi grąžos laukimo laikotarpiai. Todėl jis siūlo imtis daugiau priemonių inovacijoms 
Europoje skatinti, šiam tikslui panaudojant novatoriškas finansines priemones. Be to, 
pranešėjas prašo skirti daugiau viešųjų lėšų pažangiųjų technologijų tobulinimui siekiant 
mažinti poveikį aplinkai ir energijos bei žaliavų suvartojimą.


