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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over een actieplan voor een concurrerende en duurzame staalindustrie in Europa
(2013/2177(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 173 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (oud 
artikel 157 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap) betreffende het 
industriebeleid van de EU, waarin o.a. het concurrentievermogen van de Europese 
industriesector wordt genoemd,

– gezien de mededeling van de Commissie van 10 juni 2013 over het actieplan staal getiteld 
"Actieplan voor een concurrerende en duurzame staalindustrie in Europa" 
(COM(2013)0407),

– gezien het rapport van 10 juni 2013 dat het Centrum voor Europese Beleidsstudies in 
opdracht van de Commissie heeft opgesteld, getiteld "Assessment of cumulative cost 
impact for the steel industry"1,

– gezien zijn resolutie van 21 mei 2013 over regionale strategieën voor industriegebieden in 
de Europese Unie2,

– gezien de mededeling van de Commissie van 27 maart 2013 getiteld "Groenboek – Een 
kader voor het klimaat- en energiebeleid voor 2030" (COM(2013)0169),

– gezien de aanbevelingen van de rondetafelbijeenkomst op hoog niveau over de toekomst 
van de staalindustrie van 12 februari 20133,

– gezien zijn debat van 4 februari 2013, na de verklaring van de Commissie, over het herstel 
van de Europese industrie tegen de achtergrond van de huidige moeilijkheden 
(2013/2538(RSP)),

– gezien zijn resolutie van 13 december 2012 over de staalindustrie in de Europese Unie4,

– gezien de mededeling van de Commissie van 10 oktober 2012 getiteld "Een sterkere 
Europese industrie om bij te dragen tot groei en economisch herstel - Actualisering van de 
mededeling over het industriebeleid" (COM(2012)0582),

– gezien zijn resolutie van 14 juni 2012 over de toekomst van de Single Market Act5,

– gezien de mededeling van de Commissie van 30 mei 2012 getiteld "Actie voor stabiliteit, 
groei en werkgelegenheid" (COM(2012)0299),

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/steel-cum-cost-imp_en.pdf
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0199.
3 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/high-level-roundtable-recommendations_en.pdf
4 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0509.
5 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0258.
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– gezien de mededeling van de Commissie van 14 oktober 2011 getiteld "Het 
industriebeleid: het concurrentievermogen versterken" (COM(2011)0642),

– gezien zijn resolutie van 9 maart 2011 over een industriebeleid voor het tijdperk van de 
globalisering1,

– gezien zijn resolutie van 11 maart 2010 over investeren in de ontwikkeling van 
koolstofarme technologieën (SET-plan)2,

– gezien de mededeling van de Commissie van 29 februari 2012 getiteld "Grondstoffen 
beschikbaar maken voor het toekomstige welzijn van Europa; voorstel voor een Europees 
innovatiepartnerschap inzake grondstoffen" (COM(2012)0082),

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 13 december 2011 
getiteld "Materials Roadmap Enabling Low Carbon Energy Technologies" 
(SEC(2011)1609),

– gezien de mededeling van de Commissie van 8 maart 2011 getiteld "Routekaart naar een 
concurrerende koolstofarme economie in 2050" (COM(2011)0112),

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 00.00.20133,

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van 00.00.20134,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van 
de Commissie internationale handel, de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en 
de Commissie regionale ontwikkeling (A7-0000/2013),

A. overwegende dat, na het verstrijken van de looptijd van het EGKS-Verdrag, de kolen- en 
staalsector geregeld worden door de bepalingen van het EU-Verdrag;

B. overwegende dat de Europese staalindustrie de op een na grootste staalproducent ter 
wereld is en van strategisch belang is voor diverse grote Europese bedrijfstakken, zoals 
land- en zeevervoer, de bouwsector, de machinebouw, de energiesector en defensie; 

C. overwegende dat staal een belangrijk materiaal zal blijven voor de industriële 
waardeketens in Europa en dat instandhouding van de binnenlandse productie daarom in 
het belang van de Europese Unie is;

D. overwegende dat de staalindustrie in de EU een belangrijke werkgever is, die 350 000 
mensen rechtstreeks werk biedt en nog miljoenen anderen in aanverwante bedrijfstakken;

E. overwegende dat het aandeel van de EU in de mondiale staalproductie de afgelopen tien 

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0093.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0064.
3 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
4 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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jaar is gehalveerd, terwijl China nu bijna 50% van de wereldproductie voor zijn rekening 
neemt;

F. overwegende dat ondanks de leidersrol die de Europese staalindustrie vervult op het 
gebied van onderzoek en ontwikkeling, geringe milieu-effecten en efficiënt 
hulpbronnengebruik, haar mondiale concurrentievermogen in gevaar is door een 
combinatie van factoren: 

 de vraag naar staal is als gevolg van de financiële en economische crisis 
aanzienlijk teruggelopen;

 de bedrijfskosten zijn in vergelijking met die van concurrenten buitensporig hoog;

 er is sprake van harde concurrentie vanuit derde landen die zich niet aan dezelfde 
randvoorwaarden houden;

G. overwegende dat uit de resultaten van de cumulatieve kostenanalyse van de staalsector 
blijkt dat staalproducenten in de EU een aanzienlijk deel van hun winstmarge kwijt zijn 
aan de naleving van EU-verordeningen;

H. overwegende dat er meer schroot door de EU wordt uitgevoerd dan ingevoerd, waardoor 
de EU een belangrijk volume van deze waardevolle secundaire grondstof verliest;

I. overwegende dat de vooruitzichten voor de werkgelegenheid in de staalsector aanleiding 
geven tot ernstige bezorgdheid, omdat de afgelopen jaren meer dan 65 000 banen in 
Europa verloren zijn gegaan als gevolg van capaciteitsinkrimpingen of bedrijfssluitingen;

1. is verheugd over het actieplan van de Commissie voor de staalindustrie in Europa, omdat 
dit een belangrijk element is bij het voorkomen van een verdere verplaatsing van de 
staalindustrie naar locaties buiten Europa;

2. is verheugd over de benadering van de Commissie die gericht is op voortzetting van de 
dialoog tussen de EU-instellingen, de directies van de staalondernemingen en de 
vakbonden in een permanente structuur van rondetafelbijeenkomsten op hoog niveau over 
staal;

I. VERBETERING VAN DE RANDVOORWAARDEN

I.1.Vraagstimulering

3. benadrukt dat economische groei afhankelijk is van een sterkere Europese industrie en 
dringt er daarom bij de Commissie en de lidstaten op aan dat zij de vraag stimuleren door 
cruciale staalverwerkende sectoren te ondersteunen, de investeringsvoorwaarden te 
verbeteren, de interne markt te versterken en Europese infrastructuurprojecten sneller uit 
te voeren;

4. verzoekt de Commissie met een instrument te komen waarmee de staalmarkt diepgaand 
kan worden geanalyseerd en nauwkeurige informatie kan worden verkregen over de 
vraag- en aanbodsituatie in Europa en wereldwijd; is van mening dat toezicht op de 



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

NL

staalmarkt in aanzienlijke mate zou kunnen bijdragen aan de transparantie van de staal- en 
schrootmarkt en waardevolle gegevens kan opleveren als basis voor corrigerende en 
proactieve maatregelen, die onvermijdelijk zijn wegens het cyclische karakter van de 
staalindustrie;

I.2. Werkgelegenheid

5. is van mening dat de Commissie, de lidstaten, de bedrijfstak en de vakbonden gezamenlijk 
in actie moeten komen om gekwalificeerde werknemers, getalenteerde, zeer bekwame 
wetenschappers en managers voor de staalsector te behouden en aan te trekken, om zo 
voor een dynamisch, innovatief personeelsbestand te zorgen; dringt er bij de Commissie 
en de lidstaten op aan onmiddellijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat 
deskundigheid verloren gaat en om het banenverlies tot een minimum te beperken;

6. onderstreept dat bij de uitvoering van het actieplan ook moet worden bekeken wat de 
gevolgen van de economische crisis op korte termijn zijn voor het aantal werknemers in 
de sector, en verzoekt de Commissie capaciteitinkrimpingen en bedrijfssluitingen in 
Europa van nabij te volgen;

7. verzoekt de Commissie onmiddellijk en ten volle EU-middelen in te zetten om de sociale 
gevolgen van de industriële herstructurering te verminderen;

II. MAATREGELEN TER VERBETERING VAN HET 
CONCURRENTIEVERMOGEN VAN DE EUROPESE STAALINDUSTRIE

II.1. Veilige energievoorziening tegen betaalbare prijzen

8. stelt vast dat er bij de industriële energieprijzen een grote kloof bestaat tussen de EU en 
haar belangrijkste concurrenten; beseft dat de energieprijzen een belangrijke kostenpost 
voor de staalindustrie vormen; is van mening dat de efficiënte werking van de interne 
energiemarkt de noodzakelijke voorwaarde is om de staalindustrie van veilige en 
duurzame energie tegen betaalbare prijzen te kunnen voorzien;

9. onderstreept dat het afsluiten van langlopende energiecontracten het risico van instabiele 
energieprijzen kan ondervangen; verzoekt de Commissie te adviseren ten aanzien van de 
concurrentieaspecten van langlopende overeenkomsten inzake energielevering;

10. benadrukt dat een gegarandeerde energievoorziening een belangrijk vereiste voor de 
staalindustrie is; verzoekt de lidstaten voor een veilige energievoorziening te zorgen door 
de nodige projecten op het gebied van de energie-infrastructuur te ontwikkelen; moedigt 
de Commissie aan de diversifiëring van de aardgasbronnen en de transportroutes te 
bevorderen; verzoekt de Commissie een alomvattende beoordeling uit te voeren van de 
toereikendheid van de stroomopwekking en advies te geven over de wijze waarop de 
flexibiliteit van de stroomnetten kan worden gehandhaafd;

II.2. Klimaatbescherming en milieu-effect

11. herinnert eraan dat de totale uitstoot van de Europese staalindustrie sinds 1990 met 
ongeveer 25% is afgenomen; merkt op dat staal volledig kan worden gerecycleerd zonder 
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kwaliteitsverlies; erkent dat staalproducten een belangrijke rol kunnen spelen voor de 
overgang naar een koolstofarme kenniseconomie met een efficiënt gebruik van 
hulpbronnen;

12. is van mening dat de Europese staalproductie moet worden in stand gehouden door een 
duurzaam staalproductiemodel; dringt er bij de Commissie op aan Europese 
duurzaamheidsnormen, zoals Steel Construction Products Mark (SustSteel), op te stellen 
en te promoten;

13. benadrukt dat de vervaardiging van staal uit schroot de energie-input met 75% vermindert 
en de input van grondstoffen met 80%; dringt er bij de Commissie op aan te zorgen voor 
een efficiënte werking van de Europese markt voor staal en schroot; moedigt het 
maximale gebruik van schroot aan als een manier om de toegang tot grondstoffen te 
garanderen, energieafhankelijkheid te verminderen, uitstoten te reduceren en in de richting 
van een kringloopeconomie te werken; steunt het initiatief van de Commissie om het 
vervoer van afval te inspecteren en te controleren teneinde de illegale uitvoer van schroot 
te voorkomen;

14. vraagt de Commissie de politieke klimaat- en milieudoelstellingen te verzoenen met het 
concurrentievermogen van de industrie en tegelijkertijd het risico op koolstoflekkage en 
een verplaatsing te voorkomen;

15. roept de Commissie op bij de volgende herziening van de koolstoflekkagelijst gebruik te 
maken van een open en transparante methodologie, rekening te houden met de potentieel 
verlichtende rol van staal en met de onrechtstreekse impact van de elektriciteitsprijzen op 
het concurrentievermogen; dringt er bij de Commissie op aan ervoor te zorgen dat 
bepalingen over koolstoflekkage doeltreffend blijven door de staalindustrie op de 
koolstoflekkagelijst te houden;

16. benadrukt dat in het klimaatkader voor 2030 rekening moet worden gehouden met 
sectorale verschillen, technologische haalbaarheid en economische levensvatbaarheid;

II.3. Internationaal gelijke spelregels 

17. is van mening dat bij handelsonderhandelingen een wederzijdse benadering moet worden 
gevolgd, waarbij rekening wordt gehouden met overwegingen als de toegang tot nieuwe 
markten, de toegang tot grondstoffen, het risico op koolstoflekkage, gelijke spelregels en 
het verlies van knowhow;

18. steunt het voorstel van de Commissie dat een effectbeoordeling moet worden uitgevoerd 
vóór de ondertekening van vrijhandelsovereenkomsten en dat daarbij rekening moet 
worden gehouden met de waardeketen van de Europese industrie in de mondiale context;

19. roept de Commissie op oneerlijke concurrentie vanuit derde landen te bestrijden door op 
evenredige en doeltreffende wijze gebruik te maken van de gepaste maatregelen die zij ter 
beschikking heeft;

20. moedigt de Commissie aan de voorgestelde maatregelen uit te voeren teneinde de toegang 
tot cokeskool te garanderen;
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21. steunt het voorstel van de Commissie voor maatregelen ter bestrijding van illegale 
markten in staalproducten; dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan mogelijke 
maatregelen ter bestrijding van btw-fraude te onderzoeken;

22. vraagt de Commissie vooruitgang te boeken met de hervorming van het wetgevingskader 
voor financiële markten teneinde prijsvolatiliteit ten gevolge van speculatie te voorkomen 
en continuïteit van de voorziening van zowel staal als grondstoffen te garanderen;

II.4. Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

23. merkt op dat de algemene verspreiding van baanbrekende technologieën essentieel is voor
de naleving van de in het Energiestappenplan 2050 bedoelde CO2-reductiedoelstelling; is 
verheugd over de doelstelling van het Ulcos-programma, namelijk innovatieve 
technologieën voor de productie van staal met een ultralage koolstofemissie identificeren 
en ontwikkelen;

24. is het er met de Commissie over eens dat in het kader van Horizon 2020 de nadruk moet 
liggen op demonstratie- en pilootprojecten voor nieuwe technologieën en schonere 
technologieën die efficiënter zijn qua hulpbron- en energiegebruik;

25. erkent dat aan de ontwikkeling, demonstratie en inzet van baanbrekende technologieën 
hoge financiële risico's zijn verbonden; steunt de oprichting van clusters, 
onderzoekssamenwerking en publiek-private partnerschappen; moedigt het gebruik van 
innovatieve financiële instrumenten, zoals financieringsfaciliteiten met risicodeling, aan; 
roept de Europese Investeringsbank en de Europese Bank voor Wederopbouw en 
Ontwikkeling op een langetermijnfinancieringskader voor staalprojecten te ontwerpen;

26. vraagt de Commissie het Europees innovatiepartnerschap inzake grondstoffen verder uit te 
voeren, met betrekking tot de staalindustrie en langsheen de grondstoffenwaardeketen, in 
het bijzonder recyclagemethoden en nieuwe bedrijfsmodellen;

27. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en aan de 
Raad, alsmede aan de regeringen en de parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

Een van de eerste stappen in de Europese integratie was de coördinatie van de staalproductie 
via de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS). Naast deze 
historische rol vormt de Europese staalindustrie volgens de rapporteur de basis voor 
belangrijke industriële waardeketens in Europa, zoals de automobielindustrie, de bouwsector, 
mechanische en elektrische apparatuur en hernieuwbare energie. Daarom speelt het behoud 
van een concurrentiële Europese staalproductie een strategische rol voor het garanderen van 
economische groei en banen in Europa.

In de Europese staalindustrie zijn de afgelopen jaren meer dan 65 000 banen verloren gegaan 
als gevolg van bedrijfssluitingen. Naar verwachting zal de binnenlandse vraag op de korte 
termijn niet opleven en het mondiale aandeel van de Europese bedrijven neemt af. De 
Europese staalindustrie loopt gevaar aangezien zij lijdt onder het verlies van 
concurrentievermogen ten gevolge van een aantal factoren.

 De financiële en economische crisis heeft invloed gehad op staalverwerkende sectoren 
en heeft een aanzienlijke daling van de vraag naar staal veroorzaakt. Vandaag nemen 
de bouwsector en de automobielindustrie de helft van de markt voor hun rekening en 
in tegenstelling tot andere regio's zal de vraag, naar verwachting, in de komende jaren 
niet opleven. 

 Opkomende landen, in het bijzonder China, hebben de voorbije jaren enorm 
geïnvesteerd in de bouw van staalfabrieken om hun forse groei te begeleiden, 
waardoor een wereldwijd overcapaciteitsprobleem is ontstaan. Door deze 
overcapaciteit werden de prijzen van grondstoffen opgedreven en werd neerwaartse 
druk uitgeoefend op staalprijzen, waardoor de winstmarges uiteindelijk verminderen. 

 Bedrijven die buiten Europa zijn gevestigd, voeldoen bovendien niet aan 
gelijkwaardige wetgevingskaders en hebben daardoor lagere bedrijfskosten. 

 Staal is een energie-intensieve industrie; de groeiende kloof tussen energieprijzen in 
Europa en in derde landen heeft dus een grote invloed op het concurrentievermogen 
van de staalindustrie.

De rapporteur is verheugd over het door de Commissie voorgestelde actieplan staal en stelt 
een aantal maatregelen voor om de huidige situatie van de staalindustrie aan te pakken.

Terwijl staal een belangrijk materiaal voor de Europese industriële waardeketens zal blijven, 
stelt de rapporteur voor de vraag voor cruciale staalverwerkende sectoren, met inbegrip van 
nieuwe industriesectoren met een hoog groeipotentieel, te stimuleren. Hij vraagt eveneens 
beter toezicht te houden op de markt, waardoor de industrie beter zou kunnen inspelen op 
vraagcycli en autoriteiten beter illegale praktijken zouden kunnen bestrijden.

De staalindustrie biedt vandaag aan 350 000 mensen rechtstreeks werk en aan miljoenen 
anderen in aanverwante bedrijfstakken, maar de aanpassing aan de crisis heeft geleid tot een 
dalende werkgelegenheid die gepaard gaat met het verlies van vaardigheden, die moeilijk 
kunnen worden herwonnen wanneer een positieve groeicyclus zal terugkeren. Daarom vraagt 
de rapporteur om maatregelen ter vermindering van de sociale impact van de industriële 
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herstructurering, onder meer het gebruik van EU-fondsen.

Veilige energievoorziening tegen betaalbare prijzen

De prijs van energie is in Europa uitzonderlijk hoog in vergelijking met landen waar de 
concurrenten zijn gevestigd. Voor energie-intensieve industriesectoren, zoals de staalsector, 
zijn energieprijzen belangrijke kostendrijvers die een invloed hebben op het 
concurrentievermogen van de sector. De rapporteur is er derhalve van overtuigd dat de 
efficiënte werking van de eengemaakte energiemarkt een noodzakelijke voorwaarde is opdat 
aan de staalindustrie veilige en duurzame energie wordt geleverd tegen betaalbare prijzen.

Klimaatbescherming en milieu-effect

De rapporteur steunt de door de industrie geleverde inspanningen om het milieu-effect te 
verminderen en erkent de potentieel verlichtende rol van staal. Europa zal de weg blijven 
leiden naar een duurzame vervaardiging en kringloopeconomie en voorkomt tegelijkertijd de 
risico's op koolstoflekkage zonder het concurrentievermogen op het spel te zetten. De 
rapporteur stelt derhalve maatregelen voor om het milieu-effect te regelen en tegelijkertijd de 
regelgevingskosten te verminderen. De rapporteur pleit voor een verdere ontwikkeling van de 
markt voor staal en schroot als een manier om de uitstoot te reduceren en het verbruik van 
energie en grondstoffen te verminderen.

Internationaal gelijke spelregels

De rapporteur stelt voor te strijden tegen asymmetrische handelsovereenkomsten, illegale 
markten van staalproducten en schroot en daarenboven de buitensporige controle die sommige 
derde landen uitoefenen op de stroom grondstoffen, waardoor de Europese toegang ertoe 
wordt bemoeilijkt.

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Innovatie is de motor van concurrentievermogen. De rapporteur merkt op dat voor een 
innovatieve staalindustrie enorme kapitaalinvesteringen nodig zijn met hoge risico's en lange 
terugverdienperiodes. Daarom stelt hij verdere maatregelen voor om innovatie in Europa te 
bevorderen door middel van innovatieve financiële instrumenten. Bovendien vraagt de 
rapporteur de openbare besteding te concentreren op de opwaardering van baanbrekende 
technologieën die erop gericht zijn het milieu-effect en het gebruik van energie en 
grondstoffen te verminderen.


