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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par rīcības plānu Eiropas tēraudrūpniecības konkurētspējas un ilgtspējas 
nodrošināšanai
(2013/2177(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību XVII sadaļas 173. pantu (bijušais 
Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 157. pants), kas attiecas uz ES rūpniecības politiku 
un cita starpā uz Savienības rūpniecības konkurētspēju,

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 10. jūnija paziņojumu par rīcības plānu tērauda 
rūpniecībai „Rīcības plāns konkurētspējīgai un ilgtspējīgai tērauda rūpniecībai Eiropā” 
(COM(2013)0407),

– ņemot vērā 2013. gada 10. jūnija ziņojumu „Novērtējums par kopējo izmaksu ietekmi uz 
tērauda rūpniecību”1, kuru Komisija pasūtīja veikt Eiropas Politikas pētījumu centram,

– ņemot vērā tā 2013. gada 21. maija rezolūciju par reģionālajām stratēģijām rūpniecības 
rajoniem Eiropas Savienībā2,

– ņemot vērā Komisijas 2013. gada 27. marta paziņojumu „Zaļā grāmata — klimata un 
enerģētikas politikas satvars 2030. gadam” (COM(2013)0169),

– ņemot vērā ieteikumus, kurus 2013. gada 12. februārī sniedza augsta līmeņa apaļā galda 
sanāksmē par Eiropas tērauda rūpniecības nākotni3,

– ņemot vērā tā 2013. gada 4. februāra debates, kas tika organizētas pēc Komisijas 
paziņojuma, par Eiropas rūpniecības atlabšanu, ņemot vērā pašreizējās grūtības 
(2013/2538(RSP)),

– ņemot vērā tā 2012. gada 13. decembra rezolūciju par ES tērauda rūpniecību4,

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 10. oktobra paziņojumu „Spēcīgāka Eiropas rūpniecība 
izaugsmei un ekonomikas atveseļošanai — atjaunināts paziņojums par rūpniecības 
politiku” (COM(2012)0582),

– ņemot vērā tā 2012. gada 14. jūnija rezolūciju „Akts par vienoto tirgu — turpmākie 
pasākumi izaugsmes nodrošināšanai”5,

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 30. maija paziņojumu „Rīcība stabilitātei, izaugsmei un 
nodarbinātībai” (COM(2012)0299),

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/steel-cum-cost-imp_en.pdf
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0199.
3 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/high-level-roundtable-recommendations_en.pdf
4 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0509.
5 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0258.
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– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 14. oktobra paziņojumu „Rūpniecības politika —
konkurētspējas uzlabošana” (COM(2011)0642),

– ņemot vērā tā 2011. gada 9. marta rezolūciju par rūpniecības politiku globalizācijas 
laikmetā1,

– ņemot vērā tā 2010. gada 11. marta rezolūciju par ieguldījumiem zemas oglekļa dioksīda 
emisijas tehnoloģiju attīstībā (SET plāns)2,

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 29. februāra paziņojumu „Izejvielu nodrošināšana 
Eiropas turpmākas labklājības nolūkos. Priekšlikums Eiropas inovācijas partnerībai 
izejvielu jomā” (COM(2012)0082),

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 13. decembra dienestu darba dokumentu „Izejvielu 
ceļvedis tādu energotehnoloģiju izmantošanai, kas rada mazas oglekļa dioksīda emisijas” 
(SEC(2011)1609),

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 8. marta paziņojumu „Ceļvedis virzībai uz 
konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā” 
(COM(2011)0112),

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2013. gada [datums] 
atzinumu3,

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2013. gada [datums] atzinumu4,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Starptautiskās 
tirdzniecības komitejas, Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas un Reģionālās attīstības 
komitejas atzinumus (A7-0000/2013),

A. tā kā pēc EOTK līguma termiņa beigām Eiropas ogļu un tērauda nozares reglamentē ES 
Līguma noteikumi;

B. tā kā Eiropas tērauda rūpniecība ir otra lielākā pasaulē tērauda ražošanas ziņā un tā ir 
stratēģiski nozīmīga vairākām lielām Eiropas rūpniecības nozarēm, piemēram, sauszemes 
un jūras transportam, būvniecībai, mašīnbūvei, enerģētikai un aizsardzībai; 

C. tā kā tērauds arī turpmāk būs nozīmīgs materiāls Eiropas rūpniecības vērtības ķēdēs un 
tādējādi Eiropas Savienības interesēs ir saglabāt tā ražošanu iekšzemē;

D. tā kā ES tērauda rūpniecība ir svarīgs darba devējs, nodrošinot 350 000 tiešu darbavietu 
un vēl vairākus miljonus darbavietu saistītās nozarēs;

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0093.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0064.
3 OV C ... / Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
4 OV C ... / Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
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E. tā kā ES daļa pasaules tērauda ražošanas apjomā pēdējo desmit gadu laikā ir 
samazinājusies uz pusi un tagad Ķīnā tiek saražoti gandrīz 50 % no pasaules ražošanas 
apjoma;

F. tā kā, lai gan Eiropas tērauda rūpniecība ir izrādījusi iniciatīvu attiecībā uz pētniecību un 
izstrādi, zemu ietekmi uz vidi un resursu efektivitāti, tās globālā konkurētspēja ir 
apdraudēta vairāku faktoru dēļ: 

 finanšu un ekonomikas krīzes dēļ ir ievērojami samazinājies pieprasījums pēc 
tērauda,

 salīdzinot ar konkurentiem, darbības izmaksas ir pārāk lielas,

 spēcīgu konkurenci rada trešās valstis, kuras neievēro vienlīdzīgus nosacījumus;

G. tā kā tērauda nozares kopējo izmaksu novērtējums liecina, ka atbilstība ES regulējumam 
ievērojami nosaka ES tērauda ražotāju peļņas daļu;

H. tā kā tērauda lūžņu eksports no ES pārsniedz to importu un tādējādi ES zaudē nozīmīgu 
daudzumu vērtīgu otrreizējo izejvielu;

I. tā kā nodarbinātības prognozes tērauda nozarē rada nopietnas bažas, jo pēdējo gadu laikā 
jaudas samazinājuma un ražotņu slēgšanas dēļ ir zaudēti vairāk nekā 65 000 darbavietu,

1. atzinīgi vērtē Komisijas rīcības plānu tērauda rūpniecībai Eiropā kā nozīmīgu elementu, 
lai nepieļautu turpmāku tērauda ražošanas pārvietošanu ārpus Eiropas;

2. atzinīgi vērtē Komisijas pieeju, turpinot dialogu starp ES iestādēm, rūpniecības nozares 
vadītājiem un arodbiedrībām, veidojot pastāvīgu augsta līmeņa apaļā galda diskusiju par 
tēraudu;

I. PAMATNOSACĪJUMU PILNVEIDOŠANA

I.1.Pieprasījuma veicināšana

3. uzsver, ka ekonomiskā izaugsme ir atkarīga no spēcīgas Eiropas rūpniecības, un tāpēc 
mudina Komisiju un dalībvalstis veicināt pieprasījumu, atbalstot galvenās nozares, kurās 
tiek izmantots tērauds, stimulējot ieguldījumu nosacījumus, stiprinot iekšējo tirgu un 
sekmējot Eiropas infrastruktūras attīstības projektus;

4. lūdz Komisijai izveidot sīkas tērauda tirgus analīzes instrumentu, kas varētu sniegt precīzu 
informāciju par Eiropas un tērauda piegādes un pieprasījuma līdzsvaru pasaulē; uzskata, 
ka tērauda tirgus uzraudzība ievērojami palielinātu tērauda un metāllūžņu tirgu 
pārredzamību un sniegtu vērtīgu ieguldījumu korektīviem un aktīviem pasākumiem, kuri 
noteikti būs jāveic tērauda rūpniecības cikliskuma dēļ;

I.2. Nodarbinātība

5. uzskata, ka Komisijai, dalībvalstīm, rūpniecības nozarei un arodbiedrībām jārīkojas 
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kopīgi, lai tērauda nozarē saglabātu un piesaistītu kvalificētus darbiniekus, talantīgus, 
augsti kvalificētus zinātniekus un vadītājus, tādējādi nodrošinot dinamisku un inovatīvu 
darbaspēku; mudina Komisiju un dalībvalstis īstenot tūlītējas darbības, lai izvairītos no 
zināšanu zaudēšanas un samazinātu darbavietu zudumu;

6. uzsver, ka rīcības plāna īstenošanā jāpievērš uzmanība arī ekonomikas krīzes īstermiņa 
ietekmei uz nozares darbaspēku, un aicina Komisiju cieši uzraudzīt jaudas samazinājumus 
un ražotņu slēgšanu Eiropā;

7. lūdz Komisijai nekavējoties un pilnīgi izmantot ES līdzekļus, lai samazinātu rūpniecības 
pārstrukturēšanas sociālo ietekmi;

II. DARBĪBAS EIROPAS TĒRAUDA RŪPNIECĪBAS KONKURĒTSPĒJAS 
UZLABOŠANAI

II.1. Droša energoapgāde par pieejamām cenām

8. norāda, ka ES un tās galveno konkurentu rūpniecībā izmantojamās enerģijas cenas 
ievērojami atšķiras; atzīst, ka enerģijas cenas ir svarīgi izmaksu faktori tērauda rūpniecībā; 
uzskata, ka vienota enerģijas tirgus efektīva darbība ir svarīgs priekšnosacījums, lai 
tērauda rūpniecībai tiktu nodrošināta droša un ilgtspējīga energoapgāde par pieejamām 
cenām; 

9. uzsver, ka ilgtermiņa enerģijas līgumu noslēgšana varētu samazināt enerģijas cenu 
kāpuma risku; aicina Komisiju sniegt norādījumus par ilgtermiņa energoapgādes līgumu 
konkurences aspektiem;

10. uzsver, ka energoapgādes drošība ir svarīgs priekšnoteikums tērauda rūpniecībai; aicina 
dalībvalstis nodrošināt drošu energoapgādi, attīstot nepieciešamos enerģijas 
infrastruktūras projektus; mudina Komisiju sekmēt dabasgāzes avotu un piegādes ceļu 
dažādošanu; lūdz Komisijai veikt visaptverošu novērtējumu par elektroenerģijas ražošanas 
pietiekamību un sniegt norādījumus par to, kā saglabāt elektroenerģijas tīklu elastīgumu;

II.2. Klimata aizsardzība un ietekme uz vidi

11. atgādina, ka Eiropas tērauda rūpniecība kopš 1990. gada ir samazinājusi kopējās emisijas 
par 25 %; norāda, ka tērauds ir pilnīgi pārstrādājams, nezaudējot kvalitāti; atzīst, ka 
tērauda izstrādājumiem ir liela nozīme pārejas veicināšanā uz resursu ziņā efektīvu, 
zināšanās pamatotu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni;

12. uzskata, ka Eiropas tērauda ražošana ir jāsaglabā, izmantojot ilgtspējīgu tērauda ražošanas 
modeli; mudina Komisiju izstrādāt un veicināt tādus Eiropas ilgtspējas standartus kā 
tērauda būvizstrādājuma zīme (SustSteel);
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13. uzsver, ka, ražojot tēraudu no lūžņiem, patērētās enerģijas daudzums tiek samazināts par 
75 % un patērēto izejvielu daudzums — par 80 %; mudina Komisiju nodrošināt Eiropas 
tērauda lūžņu tirgus efektīvu darbību; mudina izmantot iespējami vairāk lūžņu, lai 
nodrošinātu piekļuvi izejvielām, samazinātu energoatkarību, samazinātu emisijas un 
veidotu aprites ekonomiku; atbalsta Komisijas iniciatīvu pārbaudīt un kontrolēt atkritumu 
sūtījumus, lai izvairītos no nelikumīga lūžņu eksporta;

14. mudina Komisiju saskaņot politiskos mērķus attiecībā uz klimatu un vidi ar rūpniecības 
konkurētspēju, izvairoties no oglekļa emisiju pārvirzes un pārvietošanas riska;

15. aicina Komisiju veikt oglekļa emisiju pārvirzes riskam pakļauto nozaru saraksta nākamo 
pārskatīšanu, izmantojot atklātu un pārredzamu metodoloģiju, ņemot vērā tērauda nozīmi 
pārvirzes samazināšanā un elektroenerģijas cenu netiešo ietekmi uz konkurenci; mudina 
Komisiju nodrošināt, lai oglekļa emisiju pārvirzes noteikumi arī turpmāk būtu efektīvi, 
atstājot tērauda rūpniecību pārvirzes riskam pakļauto nozaru sarakstā;

16. uzsver, ka klimata satvarā 2030. gadam jāņem vērā atšķirības starp nozarēm, 
tehnoloģiskās iespējas un ekonomiskā dzīvotspēja;

II.3. Vienlīdzīgi konkurences apstākļi starptautiskā mērogā 

17. uzskata, ka tirdzniecības sarunās jāievēro abpusēja pieeja, saskaņā ar kuru tiek ņemti vērā 
tādi apsvērumi kā piekļuve jauniem tirgiem, piekļuve izejvielām, oglekļa emisiju 
pārvirzes risks, vienlīdzīgi konkurences apstākļi un zinātības pārvirzes;

18. atbalsta Komisijas priekšlikumu veikt ietekmes novērtējumu pirms brīvās tirdzniecības 
nolīgumu parakstīšanas, ņemot vērā Eiropas rūpniecības vērtības ķēdi globālā mērogā;

19. aicina Komisiju cīnīties pret trešo valstu negodīgu konkurenci, samērīgi un efektīvi 
izmantojot atbilstošos pasākumus, kuri ir tās rīcībā;

20. mudina Komisiju īstenot ierosinātos pasākumus, lai nodrošinātu piekļuvi koksa oglēm;

21. atbalsta Komisijas rīcības priekšlikumu cīņai pret nelegālajiem tērauda izstrādājumu 
tirgiem; mudina Komisiju un dalībvalstis izpētīt iespējamos pasākumus, lai cīnītos pret 
izvairīšanos no PVN maksāšanas;

22. lūdz Komisijai veicināt finanšu tirgu regulējuma reformu, lai nepieļautu spekulatīvas 
tērauda, kā arī izejvielu cenu svārstības un nodrošinātu to piegādes drošību;

II.4. Pētniecība, izstrāde un inovācijas
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23. norāda, ka progresīvu tehnoloģiju plaša izplatīšana ir ļoti svarīga, lai īstenotu CO2 emisiju 
samazināšanas plānu, kas paredzēts Ceļvedī 2050. gadam; atzinīgi vērtē ULCOS
programmas mērķi, proti, noteikt un attīstīt novatoriskas tērauda ražošanas tehnoloģijas ar 
ļoti zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni;

24. piekrīt Komisijai, ka programmas „Apvārsnis 2020” ietvaros uzmanība jāpievērš jaunām 
tehnoloģijām un tīrākām, enerģijas un resursu ziņā efektīvākām tehnoloģijām veltītiem 
demonstrējuma un izmēģinājuma projektiem;

25. atzīst ar progresīvu tehnoloģiju attīstību, demonstrēšanu un izmantošanu saistītos lielos 
finanšu riskus; atbalsta kopu veidošanu, sadarbību pētniecības jomā un privātā un publiskā 
sektora partnerību; mudina tādu novatorisku finanšu instrumentu izmantošanu kā dalīta 
riska finanšu instrumenti; aicina Eiropas Investīciju banku un Eiropas Rekonstrukcijas un 
attīstības banku izveidot ilgtermiņa finansēšanas sistēmu tērauda nozares projektiem;

26. lūdz Komisijai turpināt Eiropas inovācijas partnerības izejvielu jomā īstenošanu attiecībā 
uz tērauda rūpniecību un izejvielu vērtības ķēdē, jo īpaši attiecībā uz pārstrādes metodēm 
un jauniem uzņēmējdarbības modeļiem;

27. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai, Padomei un dalībvalstu valdībām 
un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Viens no pirmajiem pasākumiem virzībā uz Eiropas integrāciju bija tērauda ražošanas 
koordinācija, izveidojot Eiropas Ogļu un tērauda kopienu (EOTK). Referents uzskata, ka 
papildus šai tērauda vēsturiskajai nozīmei Eiropas tērauda rūpniecība veido pamatu Eiropas 
galvenajām rūpniecības vērtību ķēdēm, piemēram, autobūvei, būvniecībai, mašīnbūvei un 
elektroetehnikai, kā arī atjaunojamu energoresursu jomai. Tādēļ Eiropas tērauda ražošanas 
jomas konkurētspējas saglabāšana ir stratēģiski nozīmīga, lai nodrošinātu Eiropas ekonomisko 
izaugsmi un darbvietas.

Eiropas tērauda rūpniecība pēdējo gadu laikā ražotņu slēgšanas dēļ ir zaudējusi vairāk nekā 
65 000 darbavietu. Iekšzemes pieprasījuma atjaunošanās īstermiņa nav paredzama, un Eiropas 
uzņēmumu daļa pasaules tirgū samazinās. Eiropas tērauda nozare ir apdraudēta, jo tā cieš 
konkurētspējas zuduma dēļ, ko izraisījuši vairāki faktori:

 finanšu un ekonomikas krīze, kas skāra rūpniecības nozares, kurās tiek izmantots 
tērauds, radot ievērojamu kritumu pieprasījumā pēc tērauda. Būvniecības un 
mašīnbūves nozares pašlaik veido pusi no tirgus, un atšķirībā no citiem reģioniem nav 
paredzams, ka tuvāko gadu laikā pieprasījums atjaunosies, 

 jaunietekmes valstis, jo īpaši Ķīna, pēdējo gadu laikā līdz ar to augsto izaugsmes 
līmeni ir veikušas lielus ieguldījumus tērauda ražotņu būvniecībā, radot jaudas 
pārpalikuma problēmu pasaulē. Jaudas pārpalikums ir paaugstinājis izejvielu cenas, 
vienlaikus samazinot tērauda cenas, kas beigu beigās samazina peļņu, 

 turklāt uz uzņēmumiem, kuri atrodas ārpus Eiropas, neattiecas līdzvērtīgs regulējums, 
tādēļ viņi saskaras ar zemākām darbības izmaksām, 

 tērauda rūpniecība ir energointensīva nozare, tāpēc cenu atšķirības palielināšanās starp 
Eiropu un trešām valstīm ievērojami ietekmē tērauda rūpniecības konkurētspēju.

Referents atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas iesniegto rīcības plānu tērauda rūpniecībai un 
ierosina vairākus pasākumus, lai risinātu pašreizējo situāciju tērauda rūpniecībā.

Tā kā tērauds arī turpmāk būs nozīmīgs materiāls Eiropas rūpniecības vērtības ķēdēs, 
referents ierosina veicināt pieprasījumu galvenajās tēraudu izmantojošajās nozarēs, tostarp 
jaunajās nozarēs ar lielu izaugsmes potenciālu. Viņš arī lūdz veikt labāku tirgus uzraudzību, 
kas varētu palīdzēt rūpniecībai prognozēt pieprasījuma ciklu un iestādēm cīnīties ar 
nelikumīgām darbībām.

Tērauda rūpniecība šobrīd nodrošina 350 000 tiešu darbavietu un vēl vairākus miljonus 
darbavietu saistītās nozarēs, taču pielāgošanās krīzei izraisīja nodarbinātības samazināšanos 
un līdz ar to kvalifikācijas zudumu, ko ir grūti atgūt, atsākoties pozitīvam izaugsmes ciklam. 
Tādēļ, lai samazinātu rūpniecības pārstrukturēšanas sociālo ietekmi, referents aicina īstenot 
pasākumus, tostarp izmantot ES fondu līdzekļus.

Droša energoapgāde par pieejamām cenām

Enerģijas izmaksas Eiropā ir pārāk augstas salīdzinājumā ar konkurentiem. Tādām 
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energointensīvām nozarēm kā tērauda rūpniecība enerģijas cenas ir svarīgi izmaksu faktori, 
kuri ietekmē nozares konkurētspēju. Tāpēc referents uzskata, ka vienota enerģijas tirgus 
efektīva darbība ir svarīgs priekšnosacījums, lai tērauda rūpniecībai tiktu nodrošināta droša un 
ilgtspējīga energoapgāde par pieejamām cenām.

Klimata aizsardzība un ietekme uz vidi

Referents atbalsta nozares centienus samazināt ietekmi uz vidi un atzīst tērauda nozīmi šajā 
procesā. Eiropa turpinās uzņemties vadību, virzoties uz ilgtspējīgu ražošanu un aprites 
ekonomiku, vienlaikus izvairoties no oglekļa emisiju pārvirzes riska un neapdraudot tās 
konkurētspēju. Tāpēc referents ierosina pasākumus ietekmes uz vidi reglamentēšanai, 
samazinot regulatīvās izmaksas. Referents ierosina veicināt tērauda lūžņu tirgus attīstību, jo 
tas būtu veids, kā samazināt emisijas, kā arī enerģijas un izejvielu izmantošanu.

Vienlīdzīgi konkurences apstākļi starptautiskā mērogā

Referents ierosina cīnīties pret nevienlīdzīgiem tirdzniecības nolīgumiem, nelikumīgiem 
tērauda izstrādājumu un lūžņu tirgiem, kā arī pārmērīgu dažu trešo valstu kontroli pār 
izejvielu plūsmu, kas apdraud Eiropas piekļuvi tām.

Pētniecība, izstrāde un inovācijas

Inovācija ir konkurētspējas dzinējspēks. Referents norāda, ka novatoriskas tērauda 
rūpniecības izveidei nepieciešami lieli kapitāla ieguldījumi, kas saistīti ar augstiem riskiem un 
ilgtermiņa atmaksāšanas periodiem. Tādēļ viņš ierosina veikt turpmākus pasākumus, lai 
veicinātu inovācijas Eiropā, izmantojot novatoriskus finanšu instrumentus. Turklāt referents 
lūdz publiskā sektora līdzekļus galvenokārt izlietot tādu progresīvu tehnoloģiju uzlabošanai, 
kuru mērķis ir samazināt ietekmi uz vidi un enerģijas un izejvielu izmantošanu.


