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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie planu działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu 
stalowego w Europie

(2013/2177(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając tytuł XVII Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, art. 173 (dawny 
art. 157 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską), dotyczący polityki 
przemysłowej Unii i odnoszący się między innymi do konkurencyjności przemysłu 
europejskiego,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie planu działań dla 
przemysłu stalowego pt.: „Plan działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego 
przemysłu stalowego w Europie.” (COM(2013)0407),

– uwzględniając sprawozdanie z dnia 10 czerwca 2013 r. zlecone przez Komisję Centrum 
Studiów nad Polityką Europejską pt.: „Ocena wpływu łącznych kosztów na przemysł 
stalowy”1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie regionalnych strategii na 
rzecz ośrodków przemysłowych w Unii Europejskiej2,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 27 marca 2013 r. pt.: „Zielona księga – ramy 
polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030” (COM(2013)0169),

– uwzględniając zalecenia z dnia 12 lutego 2013 r. uzgodnione podczas obrad okrągłego 
stołu wysokiego szczebla w sprawie przyszłości europejskiego hutnictwa3,

– uwzględniając swoją debatę, która odbyła się w dni 4 lutego 2013 r., po oświadczeniu 
Komisji, i dotyczyła ożywienia europejskiego sektora przemysłu w świetle bieżących 
trudności (2013/2538(RSP)),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie przemysłu hutniczego 
UE4,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 10 października 2012 r. pt.: „Silniejszy przemysł 
europejski na rzecz wzrostu i ożywienia gospodarczego. Aktualizacja komunikatu w 
sprawie polityki przemysłowej” (COM(2012)0582),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie Aktu o jednolitym 

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/steel-cum-cost-imp_en.pdf
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0199.
3 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/high-level-roundtable-recommendations_en.pdf
4 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0509.
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rynku - następne kroki na ścieżce wzrostu1,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 30 maja 2012 r. pt.: „Działanie na rzecz 
stabilności, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” (COM(2012)0299),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 14 października 2011 r. pt.: „Polityka 
przemysłowa – poprawa konkurencyjności” (COM(2011)0642),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie polityki przemysłowej w 
dobie globalizacji2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie inwestowania w rozwój 
technologii niskoemisyjnych (plan EPSTE)3,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 29 lutego 2012 r. pt.: „Zapewnienie dostępności 
surowców dla przyszłego dobrobytu Europy – Projekt europejskiego partnerstwa 
innowacji w dziedzinie surowców” (COM(2012)0082),

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 13 grudnia 2011 r. pt.: „Plan 
działania w dziedzinie materiałów na rzecz rozwoju niskoemisyjnych technologii 
energetycznych” (SEC(2011)1609),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 8 marca 2011 r. pt.: „Plan działania prowadzący 
do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.” (COM(2011)0112),

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
00.00.2013 r.4,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 00.00.2013 r.5,

– uwzględniając art.48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinie 
Komisji Handlu Międzynarodowego, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, a także 
Komisji Rozwoju Regionalnego (A7–0000/2013),

A. mając na uwadze, że po wygaśnięciu Traktatu EWWiS europejskie sektory węgla i stali 
podlegają postanowieniom Traktatu UE;

B. mając na uwadze, że europejski przemysł stalowy jest drugim na świecie pod względem 
wielkości producentem stali i ma strategiczne znaczenie dla kilku ważniejszych branż 
przemysłowych w Europie, takich jak transport lądowy i morski, budownictwo, maszyny, 
energetyka i obrona;

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0258.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0093.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0064.
4 Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
5 Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
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C. mając na uwadze, że stal nadal będzie podstawowym materiałem dla europejskich 
łańcuchów wartości w przemyśle i dlatego w interesie Unii Europejskiej leży utrzymanie 
produkcji wewnętrznej tego surowca;

D. mając na uwadze, że przemysł stalowy UE jest ważnym pracodawcą odpowiadającym za 
350 000 bezpośrednich miejsc pracy oraz kolejnych kilka milionów miejsc w 
powiązanych branżach;

E. mając na uwadze, że udział UE w ogólnoświatowej produkcji stali zmniejszył się o 
połowę w ciągu ostatnich dziesięciu lat, zaś Chiny odpowiadają obecnie za prawie 50% 
produkcji światowej;

F. mając na uwadze, że pomimo przywództwa europejskiego przemysłu stalowego w 
zakresie badań i rozwoju, niskiego poziomu oddziaływania na środowisko i 
zasobooszczędności jego konkurencyjność na szczeblu ogólnoświatowym jest zagrożona 
na skutek kilku powiązanych ze sobą czynników:

 nastąpił znaczny spadek popytu na stal ze względu na kryzys finansowy i 
gospodarczy;

 koszty operacyjne są nadmiernie wysokie w porównaniu z kosztami konkurencji;

 istnieje silna konkurencja ze strony państw trzecich, które nie stosują się do tych 
samych równych warunków działania;

G. mając na uwadze, że ocena łącznych kosztów sektora stalowego wykazuje, iż 
przestrzeganie unijnych przepisów warunkuje znaczną część marży zysku unijnych 
producentów stali;

H. mając na uwadze, że więcej złomu stalowego jest eksportowanego z UE niż 
importowanego do niej i z tego powodu UE traci znaczące ilości cennego surowca 
wtórnego;

I. mając na uwadze, że perspektywy na zatrudnienie w sektorze stalowym dają powody do 
poważnych obaw, ponieważ w ciągu ostatnich kilku lat w Europie ubyło ponad 65 000 
miejsc pracy z powodu zmniejszania wydajności lub zamykania zakładów;

1. z zadowolenie przyjmuje plan działania Komisji na rzecz przemysłu stalowego w Europie 
jako ważny element mający zapobiegać dalszemu przenoszeniu produkcji stali poza 
Europę;

2. z zadowoleniem przyjmuje podejście Komisji, zgodnie z którym kontynuowany jest 
dialog pomiędzy instytucjami UE, dyrektorami generalnymi z branży i związkami 
zawodowymi w postaci stałego okrągłego stołu wysokiego szczebla ds. stali;

I. POPRAWA WARUNKÓW RAMOWYCH
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I.1.Pobudzanie popytu

3. podkreśla, że wzrost gospodarczy zależy od silniejszego przemysłu europejskiego i 
dlatego apeluje do Komisji i państw członkowskich o pobudzanie popytu poprzez 
wspieranie kluczowych sektorów wykorzystujących stal, stymulowanie warunków 
inwestowania, wzmacnianie rynku wewnętrznego oraz wspomaganie realizacji 
europejskich przedsięwzięć z zakresu rozwoju infrastruktury;

4. zwraca się do Komisji o ustanowienie instrumentu dogłębnej analizy rynku stali, który 
pozwalałby uzyskać dokładne informacje na temat równowagi między podażą stali a 
popytem na stal w skali europejskiej i ogólnoświatowej; uważa, że monitorowanie rynku 
stali mogłoby znacząco przyczynić się do przejrzystości rynków stali i złomu, a także 
pozwoliłoby uzyskać cenny wkład na rzecz działań naprawczych i aktywizujących, które 
są niezbędne ze względu na cykliczny charakter przemysłu stalowego;

I.2. Zatrudnienie

5. uważa, że Komisja, państwa członkowskie, branża oraz związki zawodowe powinny 
współpracować w celu zatrzymania w sektorze stalowym i przyciągania do niego 
wykwalifikowanych pracowników, utalentowanych, wysoko wykwalifikowanych 
naukowców i kierowników, zapewniając tym samym dynamiczną i innowacyjną siłę 
roboczą; apeluje do Komisji i państw członkowskich o natychmiastowe wdrożenie działań 
w celu uniknięcia utraty wiedzy fachowej i zminimalizowania liczby traconych miejsc 
pracy;

6. podkreśla, że wdrażanie planu działania powinno koncentrować się również na 
krótkotrwałym wpływie kryzysu gospodarczego na siłę roboczą w tym sektorze i wzywa 
Komisję, aby uważnie monitorowała przypadki zmniejszania wydajności i zamykania 
zakładów w Europie;

7. zwraca się do Komisji z prośbą o natychmiastowe i pełne wykorzystanie środków 
unijnych w celu zmniejszenia skutków społecznych restrukturyzacji przemysłu;

II. DZIAŁANIA SŁUŻĄCE POPRAWIE KONKURENCYJNOŚCI 
EUROPEJSKIEGO PRZEMYSŁU STALOWEGO

II.1. Bezpieczne dostawy energii po przystępnych cenach

8. zauważa, że istnieje znacząca przepaść między cenami energii dla przemysłu w UE i u jej 
głównych konkurentów; uznaje, że ceny energii stanowią ważne czynniki kosztotwórcze 
dla przemysłu stalowego; uważa, że efektywne funkcjonowanie jednolitego rynku energii 
jest niezbędnym warunkiem wstępnym, jeśli przemysł stalowy ma być zaopatrywany w 
bezpieczną i zrównoważoną energię po przystępnych cenach;

9. podkreśla, że zawieranie długoterminowych umów na dostawy energii może złagodzić 
ryzyko zmiennych cen energii; wzywa Komisję do opracowania wytycznych dotyczących 
aspektów konkurencji wiążących się z długoterminowymi umowami na dostawy energii;

10. podkreśla, że bezpieczeństwo dostaw energii stanowi ważny wymóg w przypadku 
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przemysłu stalowego; wzywa państwa członkowskie do zapewnienia bezpiecznych
dostaw energii poprzez opracowywanie niezbędnych projektów z zakresu infrastruktury 
energetycznej; zachęca Komisję do propagowania dywersyfikacji źródeł i dróg przesyłu 
gazu ziemnego; zwraca się do Komisji z prośbą o przeprowadzenie kompleksowej oceny 
adekwatności wytwarzania energii elektrycznej oraz opracowania wytycznych 
dotyczących sposobów utrzymania elastyczności sieci elektroenergetycznych;

II.2. Ochrona klimatu i oddziaływanie na środowisko

11. przypomina, że europejski przemysł stalowy zmniejszył łączną ilość emisji o około 25% 
od 1990 r.; zauważa, ze stal może być w pełni poddawana recyklingowi bez utraty 
jakości; uznaje, że wyroby stalowe odgrywają ważną rolę, jeżeli chodzi o umożliwianie 
przejścia na opartą na wiedzy, niskoemisyjną i zasobooszczędną gospodarkę;

12. uważa, że europejska produkcja stali powinna zostać utrzymana za pomocą 
zrównoważonego modelu produkcji stali; apeluje do Komisji o przygotowanie i 
propagowanie europejskich norm zrównoważonego rozwoju, takich jak znak jakości dla 
stalowych wyrobów budowlanych (SustSteel);

13. podkreśla, że produkowanie stali ze złomu zmniejsza nakłady energii o 75%, a nakłady 
surowców – o 80%; apeluje do Komisji o zapewnienie efektywnego funkcjonowania 
europejskiego rynku złomu stalowego; zachęca do wykorzystywania złomu w jak 
największym stopniu, co stanowiłoby sposób na zapewnienie dostępu do surowców, 
zmniejszenie zależności energetycznej, zmniejszanie emisji oraz przyczynianie się do 
rozwoju gospodarki obiegowej; popiera inicjatywę Komisji dotyczącą inspekcji i kontroli 
przemieszczania odpadów w celu unikania nielegalnego eksportu złomu;

14. apeluje do Komisji o godzenie celów politycznych dotyczących klimatu i środowiska z 
konkurencyjnością branży przy jednoczesnym unikaniu ryzyka ucieczki emisji i 
przenoszenia produkcji;

15. wzywa Komisję do przeprowadzenia kolejnego przeglądu wykazu sektorów narażonych 
na ryzyko ucieczki emisji, wykorzystując otwartą i przejrzystą metodologię, z 
uwzględnieniem roli stali jako czynnika łagodzącego oraz pośredniego wpływu cen 
energii elektrycznej na konkurencję; apeluje do Komisji o zapewnianie skuteczności 
przepisów dotyczących ucieczki emisji poprzez utrzymanie przemysłu stalowego w tym 
wykazie;

16. podkreśla, że ramy polityki w zakresie klimatu do roku 2030 powinny uwzględniać 
różnice między sektorami, wykonalność technologiczną i efektywność gospodarczą;

II.3. Równe warunki działania na szczeblu międzynarodowym

17. uważa, że w negocjacjach handlowych należy stosować podejście wzajemne, które 
uwzględnia dostęp do nowych rynków, dostęp do surowców, ryzyko ucieczki emisji, 
równe warunki działania oraz przecieki wiedzy fachowej;

18. popiera wniosek Komisji, aby przed podpisaniem umów o wolnym handlu przeprowadzać 
ocenę skutków, biorąc pod uwagę łańcuch wartości przemysłu europejskiego w 
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kontekście ogólnoświatowym;

19. wzywa Komisję do walki z nieuczciwą konkurencją ze strony państw trzecich z 
proporcjonalnym i skutecznym wykorzystaniem odpowiednich środków pozostających do 
dyspozycji Komisji;

20. zachęca Komisję do wdrażania zaproponowanych środków służących zapewnieniu 
dostępu do węgla koksującego;

21. popiera wniosek Komisji dotyczący przeciwdziałania nielegalnym rynkom wyrobów 
stalowych; apeluje do Komisji i państw członkowskich o zbadanie potencjalnych środków 
zwalczania oszustw związanych z VAT;

22. zwraca się do Komisji o wsparcie reformy ram prawnych dla rynków finansowych w celu 
zapobiegania spekulacyjnej zmienności cen i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw stali, a 
także surowców;

II.4. Badania, rozwój i innowacje

23. zauważa, że jak najszersze rozpowszechnianie przełomowych technologii ma podstawowe 
znaczenie dla zgodności ze ścieżką redukcji CO2 przewidzianej w planie działania do 
2050 r.; z zadowoleniem przyjmuje cel programu ULCOS, a mianowicie identyfikowanie 
i opracowywanie innowacyjnych technologii produkcji stali o jak najniższych emisjach 
dwutlenku węgla;

24. zgadza się z Komisją, że w ramach programu „Horyzont 2020” należy skoncentrować się 
na projektach demonstracyjnych i pilotażowych dotyczących nowych technologii oraz 
technologii bardziej ekologicznych, zasobooszczędnych i efektywnych energetycznie;

25. ma świadomość wysokiego ryzyka finansowego związanego z rozwijaniem, 
demonstrowaniem i wykorzystywaniem przełomowych technologii; popiera tworzenie 
klastrów, nawiązywanie współpracy w dziedzinie badań i tworzenie partnerstw publiczno-
prywatnych; zachęca do wykorzystywania innowacyjnych instrumentów finansowych, 
takich jak mechanizmy finansowania oparte na podziale ryzyka; wzywa Europejski Bank 
Inwestycyjny oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju do opracowania ram 
finansowania długoterminowego dla projektów z sektora stalowego;

26. zwraca się do Komisji o dalsze wdrażanie europejskiego partnerstwa innowacji w 
dziedzinie surowców w odniesieniu do przemysłu stalowego i względem łańcucha 
wartości surowców, a w szczególności metod recyklingu oraz nowych modeli 
biznesowych;

27. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji i 
Radzie oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.



PR\1005720PL.doc 9/10 PE521.512v01-00

PL

UZASADNIENIE

Jednym z pierwszych kroków w stronę integracji europejskiej była koordynacja produkcji 
stali poprzez ustanowienie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS). Poza historyczną 
rolą, jaką odgrywa stal, sprawozdawca uważa, że europejski przemysł stalowy stanowi 
podstawę kluczowych łańcuchów wartości w przemyśle w Europie, takich jak branża 
motoryzacyjna, budowlana, maszynowa i elektrotechniczna, a także odnawialne źródła 
energii. Dlatego utrzymanie konkurencyjnej europejskiej produkcji stali odgrywa strategiczną 
rolę w zapewnianiu wzrostu gospodarczego i miejsc pracy w Europie.

Z powodu zamykania zakładów w europejskim przemyśle stalowym zlikwidowano w ciągu 
ostatnich kilku lat ponad 65 000 miejsc pracy. Nie oczekuje się, że w krótkim okresie nastąpi 
zwiększenie popytu wewnętrznego, a udział europejskich przedsiębiorstw w rynku 
ogólnoświatowym kurczy się. Europejski przemysł stalowy jest zagrożony, ponieważ 
odczuwa utratę konkurencyjności na skutek połączenia szeregu czynników.

 Kryzys finansowy i gospodarczy dotknął branże wykorzystujące stal, powodując 
znaczny spadek popytu na stal. Sektor budowlany i motoryzacyjny stanowi dziś 
połowę rynku i w przeciwieństwie do innych regionów nie oczekuje się poprawy 
popytu w nadchodzących latach.

 Kraje wschodzące, zwłaszcza Chiny, zainwestowały w ostatnich latach na masową 
skalę w budowę stalowni, aby wspomóc własny wzrost charakteryzujący się dużym 
tempem, tworząc ogólnoświatowy problem nadwyżki zdolności produkcyjnych. 
Nadwyżka zdolności produkcyjnych wywindowała ceny surowców przy 
jednoczesnym nacisku na zmniejszanie cen stali, co ostatecznie eliminuje marże 
zysku.

 Ponadto przedsiębiorstwa, których siedziba znajduje się poza Europą, nie 
przestrzegają równoważnych ram prawnych, dlatego mają niższe koszty operacyjne.

 Przemysł stalowy jest energochłonny, dlatego rosnąca przepaść pomiędzy cenami 
energii w Europie i państwach trzecich ma znaczny wpływ na konkurencyjność 
przemysłu stalowego.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje plan działań dla przemysłu stalowego 
przedstawiony przez Komisję Europejską i proponuje szereg środków służących opanowaniu 
bieżącej sytuacji przemysłu stalowego.

Mając na uwadze, że stal nadal będzie podstawowym materiałem dla europejskich łańcuchów 
wartości w przemyśle, sprawozdawca proponuje pobudzanie popytu w kluczowych sektorach 
wykorzystujących stal, wśród których znajdują się nowe branże o wysokim potencjale 
wzrostu. Zwraca się również o lepsze monitorowanie rynku, co mogłoby przyczynić się do 
przewidywania cykli popytu przez branżę oraz walki z nielegalnymi praktykami po stronie 
władz.

Przemysł stalowy zapewnia dziś 350 000 bezpośrednich miejsc pracy oraz zatrudnienie dla 
kilku milionów pracowników w powiązanych branżach, lecz dostosowanie się w czasie 
kryzysu spowodowało redukcję zatrudnienia, czemu towarzyszy utrata umiejętności, które 
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trudno będzie odzyskać w momencie powrotu dodatniego cyklu wzrostu. Dlatego 
sprawozdawca wzywa do zastosowania środków mających ograniczyć społeczne skutki 
restrukturyzacji przemysłu, włącznie z wykorzystaniem unijnych funduszy.

Bezpieczne dostawy energii po przystępnych cenach

Koszt energii w Europie jest bardzo wysoki w porównaniu z konkurencją. Dla tak 
energochłonnych branż jak przemysł stalowy ceny energii stanowią ważne czynniki 
kosztotwórcze mające wpływ na konkurencyjność sektora. Dlatego sprawozdawca uważa, że 
efektywne funkcjonowanie jednolitego rynku energii jest niezbędnym warunkiem, aby 
przemysł stalowy był zaopatrywany w bezpieczną i zrównoważoną energię po przystępnych 
cenach;

Ochrona klimatu i oddziaływanie na środowisko

Sprawozdawca popiera wysiłki branży ukierunkowane na ograniczenie jej wpływu na 
środowisko i uznaje rolę czynnika łagodzącego, jaką odgrywa stal. Europa będzie nadal 
prowadziła na ścieżce do zrównoważonej produkcji i gospodarki obiegowej przy 
jednoczesnym unikaniu ryzyka ucieczki emisji i bez narażania swojej konkurencyjności. 
Dlatego sprawozdawca proponuje środki służące regulacji oddziaływania na środowisko przy 
jednoczesnym obniżaniu kosztów regulacyjnych. Sprawozdawca opowiada się za dalszym 
rozwijaniem rynku złomu stali jako za sposobem na zmniejszanie emisji oraz redukcję 
zużycia energii i surowców.

Równe warunki działania na szczeblu międzynarodowym

Sprawozdawca proponuje, aby walczyć z asymetrycznymi umowami handlowymi, 
nielegalnymi rynkami wyrobów stalowych i złomu, a ponadto nadmierną kontrolą przepływu 
surowców ze strony niektórych państw trzecich, co stanowi zagrożenie dla dostępu Europy do 
tych surowców.

Badania, rozwój i innowacje

Innowacje są motorem konkurencyjności. Sprawozdawca zauważa, że tworzenie 
innowacyjnego przemysłu stalowego wymaga wysoko kapitałowych inwestycji związanych
ze znacznym ryzykiem i długimi okresami zwrotu. Dlatego proponuje dalsze środki służące 
wsparciu innowacji w Europie poprzez wykorzystywanie innowacyjnych instrumentów 
finansowych. Ponadto sprawozdawca zwraca się z prośbą o skoncentrowanie wydatków 
publicznych na zwiększaniu skali przełomowych technologii mających na celu ograniczanie 
oddziaływania na środowisko oraz zużycia energii i surowców.


