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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o Plano de Ação para uma indústria siderúrgica competitiva e sustentável na 
Europa
(2013/2177(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 173.º do Título XVII do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia (antigo artigo 157.º do Tratado que institui a Comunidade Europeia), que 
abrange a política industrial da UE e que se refere, entre outros aspetos, à competitividade 
da indústria da União,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 10 de junho de 2013, sobre o plano de 
ação para o aço intitulado «Plano de Ação para uma indústria siderúrgica competitiva e 
sustentável na Europa» (COM(2013)0407),

– Tendo em conta o relatório, de 10 de junho de 2013, encomendado pela Comissão ao 
Centro de Estudos de Política Europeia, intitulado «Assessment of cumulative cost impact 
for the steel industry»1,

– Tendo em conta a sua resolução, de 21 de maio de 2013, sobre estratégias regionais para 
as zonas industriais na União Europeia2,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 27 de março de 2013, intitulada «Livro 
Verde - Um quadro para as políticas de clima e de energia em 2030» (COM(2013)0169),

– Tendo em conta as recomendações da mesa redonda de alto nível, de 12 de fevereiro de 
2013, sobre o futuro da indústria siderúrgica3,

– Tendo em conta o seu debate, de 4 de fevereiro de 2013, na sequência de uma declaração 
da Comissão, sobre a recuperação da indústria europeia à luz das atuais dificuldades 
(2013/2538(RSP)),

– Tendo em conta a sua resolução, de 13 de dezembro de 2012, sobre a indústria siderúrgica 
da UE4,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 10 de outubro de 2012, intitulada 
«Reforçar a indústria europeia em prol do crescimento e da recuperação económica –
Comunicação de atualização das ações da política industrial» (COM(2012)0582),

– Tendo em conta a sua resolução, de 14 de junho de 2012, intitulada «Ato para o Mercado 
Único: próximos passos para o crescimento»5,

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/steel-cum-cost-imp_en.pdf
2 Textos Aprovados, P7_TA(2013)0199.
3 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/high-level-roundtable-recommendations_en.pdf
4 Textos Aprovados, P7_TA(2012)0509.
5 Textos Aprovados, P7_TA(2012)0258.
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– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 30 de maio de 2012, intitulada «Ação 
para a estabilidade, o crescimento e o emprego» (COM(2012)0299),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 14 de outubro de 2011, intitulada 
«Política industrial: reforçar a competitividade» (COM(2011)0642),

– Tendo em conta a sua resolução, de 9 de março de 2011, sobre uma política industrial para
a era da globalização1,

– Tendo em conta a sua resolução, de 11 de março de 2010, intitulada «Investir no 
desenvolvimento de tecnologias hipocarbónicas (Plano SET)»2,

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 29 de fevereiro de 2012, intitulada 
«Garantir o acesso às matérias-primas para o bem-estar futuro da Europa: proposta de 
Parceria Europeia de Inovação no domínio das Matérias-Primas» (COM(2012) 0082),

– Tendo em conta o documento de trabalho da Comissão, de 13 de dezembro de 2011, 
intitulado «Materials Roadmap Enabling Low Carbon Energy Technologies» 
(SEC(2011)1609),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 8 de março de 2011, intitulada «Roteiro 
de transição para uma economia hipocarbónica competitiva em 2050» (COM(2011)0112),

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 00.00.20133,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões de 00.00.20134,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e os 
pareceres da Comissão do Comércio Internacional, da Comissão do Emprego e dos 
Assuntos Sociais e da Comissão do Desenvolvimento Regional (A7-0000/2013),

A. Considerando que, na sequência da expiração do Tratado CECA, os setores do carvão e do
aço são regidos pelas disposições do Tratado da UE;

B. Considerando que a indústria siderúrgica europeia é o segundo maior produtor de aço do 
mundo e tem uma importância estratégica para as principais indústrias europeias, tais 
como os transportes terrestres e marítimos, a construção, a maquinaria, a energia e a 
defesa;

C. Considerando que o aço continuará a ser uma matéria-prima essencial para as cadeias de 
valor industriais europeias e que, por conseguinte, a União Europeia tem interesse em 
manter a sua produção interna de aço;

                                               
1 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0093.
2 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0064.
3 Ainda não publicado no Jornal Oficial.
4 Ainda não publicado no Jornal Oficial.



PR\1005720PT.doc 5/10 PE521.512v01-00

PT

D. Considerando que a indústria siderúrgica da UE é um empregador importante, garantindo 
350 000 empregos diretos e vários milhões de empregos em indústrias conexas;

E. Considerando que a quota da UE na produção de aço mundial decresceu para metade nos 
últimos dez anos e que a China é atualmente responsável por quase 50 % da produção 
mundial;

F. Considerando que, embora indústria siderúrgica europeia seja líder em matéria de 
investigação e desenvolvimento, de baixo impacto ambiental e de eficiência em termos de 
recursos, a sua competitividade à escala mundial está em risco em consequência da 
conjugação de vários fatores:

 a procura de aço diminuiu consideravelmente devido à crise financeira e 
económica;

 os custos operacionais são excessivamente elevados comparativamente aos dos 
concorrentes;

 verifica-se uma concorrência feroz de países terceiros que não cumprem as 
mesmas condições de concorrência equitativas;

G. Considerando que os resultados da análise dos custos cumulativos do setor siderúrgico 
demonstram que o respeito pela regulamentação da UE condiciona uma grande parte das 
margens de lucro dos produtores de aço da UE;

H. Considerando que a UE exporta mais sucata de aço do que importa e que perde, em 
consequência, uma importante quantidade de matéria-prima secundária valiosa;

I. Considerando que as perspetivas de emprego no setor siderúrgico estão a causar sérias 
preocupações, uma vez que a Europa perdeu mais de 65 000 postos de trabalho nos 
últimos anos à conta da redução da capacidade ou do encerramento de instalações fabris;

1. Regozija-se com o plano de ação da UE para a indústria siderúrgica na Europa enquanto
meio importante para evitar mais relocalizações da produção de aço fora da Europa;

2. Congratula-se com a abordagem da Comissão que dá continuidade ao diálogo entre as 
instituições da UE, os diretores executivos da indústria e os sindicatos sob a forma de uma 
mesa redonda de alto nível permanente sobre o aço;

I. MELHORIA DAS CONDIÇÕES-QUADRO

I.1.Fomentar a procura

3. Salienta que o crescimento económico depende de uma indústria europeia mais forte e, 
consequentemente, exorta a Comissão e os Estados-Membros a fomentarem a procura 
através do apoio aos principais setores que usam o aço, do estímulo das condições para o 
investimento, do reforço do mercado interno e da realização de progressos nos projetos 
europeus de desenvolvimento de infraestruturas;
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4. Solicita à Comissão que estabeleça um instrumento de análise aprofundada do mercado do 
aço capaz de fornecer informações precisas sobre o equilíbrio entre a oferta e a procura de 
aço à escala europeia e mundial; entende que a monitorização do mercado do aço 
contribuirá significativamente para a transparência dos mercados do aço e da sucata e 
providenciará informações valiosas para a tomada de medidas corretivas e proativas, que 
são inevitáveis devido à natureza cíclica da indústria siderúrgica;

I.2. Emprego

5. Considera que a Comissão, os Estados-Membros, a indústria e os sindicatos devem agir 
conjuntamente para manter e atrair trabalhadores qualificados, cientistas e gestores 
talentosos e altamente competentes para o setor siderúrgico, garantindo, deste modo, uma 
força de trabalho dinâmica e inovadora; incita a Comissão e os Estados-Membros a 
desenvolverem ações imediatas para evitar a perda de conhecimentos técnicos e minimizar 
a perda de postos de trabalho;

6. Frisa que a execução do plano de ação deve também concentrar-se no impacto a curto 
prazo da crise económica na força de trabalho do setor e insta a Comissão a acompanhar 
de perto as reduções de capacidade e os encerramentos de instalações fabris na Europa;

7. Pede à Comissão que faça, de imediato, pleno uso do financiamento da UE para reduzir o 
impacto social da reestruturação industrial;

II. AÇÕES COM VISTA À PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE NA INDÚSTRIA 
SIDERÚRGICA EUROPEIA

II.1. Assegurar o aprovisionamento energético a preços acessíveis

8. Assinala que existe uma grande disparidade a nível dos preços da energia fornecida à 
indústria entre a UE e os seus principais concorrentes; reconhece que os preços da energia 
são fatores de custo relevantes para indústria siderúrgica; entende que o funcionamento 
eficiente do mercado interno da energia é uma condição prévia necessária para 
providenciar à indústria siderúrgica energia segura e sustentável a preços acessíveis; 

9. Realça que a conclusão de contratos de energia a longo prazo pode atenuar o risco da 
volatilidade dos preços da energia; convida a Comissão a fornecer orientações sobre a 
competitividade dos acordos de fornecimento de energia a longo prazo;

10. Dá ênfase ao facto de a segurança do aprovisionamento energético ser uma condição 
prévia importante para a indústria siderúrgica; apela aos Estados-Membros para que 
garantam um aprovisionamento energético seguro através do desenvolvimento dos 
projetos de infraestruturas energéticas necessários; encoraja a Comissão a promover a 
diversificação das fontes e das rotas do gás natural; solicita à Comissão que efetue uma 
avaliação global da adequação da produção de eletricidade e que forneça orientações 
sobre a forma de manter a flexibilidade das redes de eletricidade;

II.2. Proteção climática e impacto ambiental

11. Recorda que a indústria siderúrgica europeia reduziu as suas emissões totais em 25 % 
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desde 1990; indica que o aço é totalmente reciclável sem perda de qualidade; reconhece 
que os produtos siderúrgicos desempenham um papel importante ao proporcionarem a 
transição para uma economia baseada no conhecimento, hipocarbónica e eficiente em 
termos de recursos;

12. Considera que a produção europeia de aço deve ter por base um modelo sustentável de 
produção de aço; exorta a Comissão a delinear e a promover normas europeias de 
sustentabilidade, tais como a marca para os produtos siderúrgicos de construção 
(«SustSteel»);

13. Salienta que a produção de aço a partir da sucata reduz o dispêndio de energia e de 
matérias-primas em 75 % e 80 %, respetivamente; incita a Comissão a assegurar o bom 
funcionamento do mercado europeu da sucata de aço; encoraja a que se use a sucata ao 
máximo como meio de garantir o acesso às matérias-primas, atenuar a dependência 
energética, reduzir as emissões e envidar esforços rumo a uma economia circular; apoia a 
iniciativa da Comissão de fiscalizar e controlar as transferências de resíduos para evitar a 
exportação ilegal de sucata;

14. Exorta a Comissão a conciliar os objetivos políticos relativos às alterações climáticas e ao 
ambiente com a competitividade da indústria, evitando, ao mesmo tempo, os riscos da 
fuga de carbono e da relocalização;

15. Insta a Comissão a realizar a próxima revisão da lista relativa aos setores expostos à fuga 
de carbono, usando uma metodologia aberta e transparente, tendo em conta o papel 
catalisador do aço em termos de atenuação e o impacto indireto dos preços da eletricidade 
na concorrência; incita a Comissão a assegurar que as disposições relativas à fuga de 
carbono continuem a ser eficazes ao manter a indústria siderúrgica na referida lista;

16. Dá ênfase ao facto de o quadro para as políticas de clima em 2030 dever ter em conta as 
diferenças setoriais, a exequibilidade tecnológica e a viabilidade económica;

II.3. Condições de concorrência equitativas a nível internacional 

17. Entende que as negociações comerciais devem seguir uma abordagem assente na 
reciprocidade nos termos da qual sejam tidas em conta considerações relativas, 
designadamente ao acesso a novos mercados, ao acesso às matérias-primas, ao risco da 
fuga de carbono, às condições de concorrência equitativas e à fuga de conhecimentos;

18. Apoia a proposta da Comissão relativa à realização de uma avaliação de impacto antes da 
assinatura de acordos de comércio livre, que tenha em conta a cadeia de valor da indústria 
europeia no contexto mundial;

19. Incita a Comissão a lutar contra a concorrência desleal de países terceiros, utilizando todas 
as medidas de que dispõe de forma proporcionada e eficaz;

20. Encoraja a Comissão a aplicar as medidas propostas para assegurar o acesso ao carvão de 
coque;

21. Apoia a proposta da Comissão relativa às medidas de luta contra os mercados ilegais dos 
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produtos siderúrgicos; exorta a Comissão e os Estados-Membros a estudarem eventuais 
medidas de luta contra a fraude ao IVA;

22. Solicita à Comissão que acelere a reforma do quadro regulamentar dos mercados 
financeiros, a fim de evitar a volatilidade dos preços, provocada pela especulação, e de 
garantir a segurança do aprovisionamento de aço e de matérias-primas;

II.4. Investigação, Desenvolvimento e Inovação

23. Assinala que a ampla disseminação de tecnologias inovadoras é essencial para obter as 
reduções de CO2 previstas no roteiro até 2050; saúda o objetivo do programa ULCOS 
(Ultra Low CO2 Steel Making), nomeadamente de identificar e desenvolver tecnologias 
inovadoras para a produção ultra-hipocarbónica de aço;

24. Partilha da posição da Comissão segundo a qual o Programa-Quadro «Horizonte 2020» 
deve centrar-se em projetos-piloto ou de demonstração de novas tecnologias e em 
tecnologias mais ecológicas e mais eficientes em termos de recursos e em termos 
energéticos;

25. Admite os elevados riscos financeiros associados ao desenvolvimento, à demonstração e à 
implantação de tecnologias inovadoras; apoia a criação de polos («clusters»), a 
cooperação no domínio da investigação e as parcerias público-privadas; encoraja o uso de 
instrumentos financeiros inovadores, tais como os mecanismos financeiros de partilha de 
riscos; convida o Banco Europeu de Investimento e o Banco Europeu de Reconstrução e 
Desenvolvimento a conceberem um quadro financeiro a longo prazo para projetos no 
domínio do aço;

26. Pede à Comissão que continue a executar a Parceria Europeia de Inovação no domínio das 
Matérias-Primas, no âmbito da indústria siderúrgica e ao longo da cadeia de valor das 
matérias-primas, especialmente no que concerne aos métodos de reciclagem e aos novos 
modelos empresariais;

27. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão, ao Conselho e 
aos Governos e Parlamentos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Um dos primeiros passos dados na via da integração europeia consistiu na coordenação da 
produção de aço através da fundação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA). 
Além deste papel histórico do aço, o relator considera que a indústria siderúrgica europeia 
constitui a base para as principais cadeias de valor da Europa, tais como o setor automóvel, a 
construção, a engenharia mecânica e eletrotécnica, assim como as energias renováveis. Logo, 
a manutenção de uma produção europeia de aço competitiva desempenha um papel 
estratégico na garantia do crescimento económico e do emprego na Europa.

A indústria siderúrgica europeia perdeu mais de 65 000 postos de trabalho nos últimos anos à 
conta do encerramento de instalações fabris. A recuperação da procura interna não deve 
ocorrer a curto prazo e a quota das empresas europeias à escala mundial está a diminuir. A 
indústria siderúrgica europeia corre o risco de perder competitividade em consequência da 
conjugação de vários fatores:

 a crise financeira e económica afetou as indústrias que usam o aço, provocando uma 
grande quebra na procura de aço. O setor automóvel e a construção representam 
atualmente metade do mercado e, ao contrário do que sucede noutras regiões, a 
procura não deverá recuperar nos anos vindouros;

 países emergentes, e, em particular, a China, investiram massivamente na construção 
de instalações siderúrgicas nos últimos anos, de modo a acompanhar a sua elevada 
taxa de crescimento, criando um problema mundial de sobrecapacidade. A 
sobrecapacidade fez subir os preços das matérias-primas e pressionou, paralelamente, 
a descida dos preços do aço, o que, por sua vez, faz diminuir as margens de lucro;

 ademais, as empresas estabelecidas fora da Europa não respeitam quadros reguladores 
equivalentes e, por este motivo, beneficiam de custos operacionais mais baixos;

 a indústria siderúrgica apresenta uma forte intensidade energética e, por conseguinte, 
as disparidades cada vez maiores a nível dos preços da energia entre a Europa e países 
terceiros afetam significativamente a competitividade da indústria siderúrgica.

O relator saúda o plano de ação para a indústria siderúrgica apresentado pela Comissão 
Europeia e propõe uma série de medidas com vista a dar resposta à situação atual da indústria 
siderúrgica.

Considerando que o aço continuará a ser uma matéria-prima essencial para as cadeias de valor 
industriais da Europa, o relator sugere que se estimule a procura de aço pelos principais 
setores que o usam, entre os quais as novas indústrias com elevado potencial de crescimento. 
Solicita a melhoria da monitorização do mercado, já que pode ajudar a indústria a antecipar os 
ciclos de procura e as autoridades a lutar contra as práticas ilícitas.

A indústria siderúrgica é atualmente responsável por 350 000 empregos diretos e vários 
milhões de empregos em indústrias conexas, mas a adaptação à crise resultou na perda de 
postos de trabalho associada à perda de competências que serão difíceis de recuperar quando 
se iniciar um novo ciclo de crescimento positivo. Por este motivo, o relator apela a que sejam 
tomadas medidas com vista a reduzir o impacto social da reestruturação industrial, tal como o 
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uso de fundos da UE.

Assegurar o aprovisionamento energético a preços acessíveis

O custo da energia na Europa é excessivamente elevado comparativamente ao dos 
concorrentes. Para as indústrias com grande intensidade energética, como é o caso da 
indústria siderúrgica, os preços da energia são fatores de custo importantes que influenciam a 
competitividade do setor. Consequentemente, o relator entende que o funcionamento eficaz do 
mercado interno da energia é uma condição prévia necessária para providenciar à indústria 
siderúrgica energia segura e sustentável a preços acessíveis.

Proteção climática e impacto ambiental

O relator apoia os esforços levados a cabo pela indústria no sentido de reduzir o seu impacto 
ambiental e reconhece o papel catalisador do aço em termos de atenuação. A Europa deve 
continuar a liderar o caminho para a sustentabilidade do setor transformador e a economia 
circular, evitando, em simultâneo, os riscos da fuga de carbono e sem comprometer a sua 
competitividade. Por este motivo, o relator propõe medidas para controlar o impacto 
ambiental, reduzindo paralelamente os custos regulamentares. O relator advoga um maior 
desenvolvimento do mercado da sucata de aço como meio de reduzir as emissões e o uso de 
energia e de matérias-primas.

Condições de concorrência equitativas a nível internacional

O relator sugere que se lute contra acordos comerciais assimétricos, os mercados ilegais de 
produtos siderúrgicos e de sucata e o controlo excessivo que alguns países terceiros têm sobre 
o fluxo das matérias-primas e que compromete o acesso da Europa a estas matérias.

Investigação, Desenvolvimento e Inovação

A inovação é o propulsor da competitividade. O relator assinala que a criação de uma 
indústria siderúrgica inovadora exige elevados investimentos de capital associados a elevados 
riscos e a períodos de reembolso a longo prazo. Logo, o relator propõe mais medidas para 
promover a inovação na Europa através do uso de instrumentos financeiros inovadores. 
Adicionalmente, o relator pede que se concentre a despesa pública no desenvolvimento de 
tecnologias inovadoras que reduzam o impacto ambiental e o uso de energia e de 
matérias-primas.


