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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la Planul de acțiune pentru o industrie siderurgică competitivă și durabilă în 
Europa

(2013/2177(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 173 din titlul XVII (fostul articol 157 din Tratatul de instituire a 
Comunității Europene) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene privind politica 
industrială a Uniunii, care menționează printre altele competitivitatea industriei Uniunii,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 10 iunie 2013 intitulată „Plan de acțiune 
pentru o industrie siderurgică competitivă și durabilă în Europa” (COM(2013)0407),

– având în vedere Raportul din 10 iunie 2013, comandat de către Comisie Centrului de 
studii în materie de politici europene, intitulat „Evaluarea impactului cumulativ al costului 
pentru industria siderurgică”1,

– având în vedere Rezoluția sa din 21 mai 2013 referitoare la strategiile regionale pentru 
zonele industriale din Uniunea Europeană2,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 27 martie 2013, intitulată „Carte verde – Un 
cadru pentru 2030 pentru politici în domeniul climei și al energiei” (COM(2013)0169),

– având în vedere recomandările Mesei rotunde la nivel înalt din 12 februarie 2013 privind 
viitorul industriei siderurgice europene3,

– având în vedere dezbaterea sa din 4 februarie 2013, ca urmare a declarației Comisiei cu 
privire la relansarea industriei europene în contextul dificultăților actuale 
(2013/2538(RSP)),

– având în vedere Rezoluția sa din 13 decembrie 2012 referitoare la industria siderurgică din 
UE4,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 10 octombrie 2012 intitulată „O industrie 
europeană mai puternică pentru creșterea și redresarea economiei – Actualizare a 
comunicării privind politica industrială” (COM(2012)0582),

– având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 14 iunie 2012 intitulată „Actul 
privind piața unică: următoarele etape în direcția creșterii”5,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 30 mai 2012 intitulată „Acțiuni pentru 

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/steel-cum-cost-imp_en.pdf
2 Texte adoptate, P7_TA(2013)0199
3 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/high-level-roundtable-recommendations_en.pdf
4 Texte adoptate, P7_TA(2012)0509
5 Texte adoptate, P7_TA(2012)0258
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stabilitate, creștere și ocuparea forței de muncă” (COM(2012)0299),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 14 octombrie 2011, intitulată „Politica 
industrială: creșterea competitivității” (COM(2011)0642),

– având în vedere Rezoluția sa din 9 martie 2011 referitoare la o politică industrială pentru 
era globalizării1,

– având în vedere Rezoluția sa din 11 martie 2010 referitoare la investițiile în dezvoltarea de 
tehnologii cu emisii reduse de carbon (Planul SET)2,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 29 februarie 2012, intitulată „Asigurarea 
disponibilității materiilor prime pentru bunăstarea viitoare a Europei: propunere de 
parteneriat european pentru inovare privind materiile prime� (COM(2012)0082),

– având în vedere documentul de lucru din 13 decembrie 2011 al serviciilor Comisiei, 
intitulat „Foaie de parcurs privind materialele ce permit activarea tehnologiilor energetice 
cu emisii scăzute de carbon” (SEC (2011)1609),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 8 martie 2011 intitulată „Foaie de parcurs 
pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 
2050” (COM(2011)0112),

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 00.00. 20133,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 00.00.20134,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizele Comisiei 
pentru comerț internațional, Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și 
Comisiei pentru dezvoltare regională (A7-0000/2013),

A. întrucât, după expirarea Tratatului CECO, sectoarele europene ale cărbunelui și oțelului 
sunt reglementate de dispozițiile Tratatului UE;

B. întrucât industria siderurgică europeană este al doilea producător de oțel ca mărime din 
lume și are o importanță strategică pentru o serie de sectoare economice europene majore, 
precum transportul terestru și naval, construcții, mașini, energie și apărare; 

C. întrucât oțelul va rămâne un material-cheie pentru lanțurile de valori industriale din 
Europa, și prin urmare, este în interesul Uniunii Europene de a-și păstra producția internă;

D. întrucât industria siderurgică din UE este un angajator important, reprezentând 350 000 de 
locuri de muncă directe și mai multe milioane de locuri de muncă în industriile conexe;

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0093
2 Texte adoptate, P7_TA(2010)0064
3 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
4 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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E. întrucât ponderea UE în producția de oțel la nivel mondial a scăzut la jumătate in ultimii 
zece ani, China reprezentând în prezent aproape 50% din producția mondială;

F. întrucât, în ciuda rolului conducător în materie de cercetare și dezvoltare exercitat de 
industria siderurgică europeană, a impactului redus asupra mediului și a eficienței 
resurselor, competitivitatea la nivel mondial este în pericol ca rezultat combinat al mai 
multor factori: 

 cererea de oțel a scăzut substanțial ca urmare a crizei financiare și economice;

 costurile operaționale sunt excesiv de mari în comparație cu cele ale 
competitorilor;

 există o concurență acerbă din țări terțe care nu respectă același condiții de 
concurență echitabilă; 

G. întrucât rezultatele evaluării costului cumulat al sectorului siderurgic arată că respectarea  
reglementărilor UE  influențează o proporție semnificativă a marjelor de profit ale 
producătorilor de oțel din UE;

H. întrucât mai multe deșeuri de oțel sunt exportate din UE decât sunt importate, iar UE 
pierde, astfel, un volum important de valoroase materii prime secundare;

I. întrucât perspectivele pentru ocuparea forței de muncă în sectorul siderurgic provoacă 
serioase îngrijorări, având în vedere faptul că peste 65 000 de locuri de muncă au fost 
pierdute în Europa în ultimii ani, ca urmare a reducerii capacității sau a închiderii 
uzinelor;

1. salută planul de acțiune al Comisiei pentru industria siderurgică din Europa ca pe un 
element important în vederea prevenirii relocalizării ulterioare a producției de oțel în afara 
Europei; 

2. salută abordarea Comisiei ce prevede continuarea dialogului dintre instituțiile UE, 
directori executivi și sindicate din acest sector, sub forma unei mese rotunde permanente 
la nivel înalt privind oțelul;

I. ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR-CADRU

I.1.Impulsionarea cererii

3. subliniază faptul că creșterea economică depinde de o industrie europeană mai puternică, 
și,  prin urmare, îndeamnă Comisia și statele membre să stimuleze cererea prin sprijinirea 
sectoarelor-cheie ale industriei siderurgice, prin stimularea condițiilor de investiții, 
consolidarea pieței interne și promovarea proiectelor europene de dezvoltare a 
infrastructurii;

4. solicită Comisiei să creeze un instrument aprofundat de analiză a pieței oțelului, care ar 
putea oferi informații precise cu privire la echilibrul dintre cererea și oferta de oțel la nivel 
european și mondial; consideră că monitorizarea pieței oțelului ar putea contribui în mod 
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semnificativ la transparența piețelor oțelului și deșeurilor de oțel și ar putea oferi 
informații de valoare în vederea adoptării de măsuri corective și proactive care sunt 
inevitabile având în vedere  caracterul ciclic al industriei siderurgice;

I.2. Ocuparea forței de muncă

5. consideră că Comisia, statele membre, sectorul și sindicatele ar trebui să acționeze în 
comun pentru a reține și a atrage muncitorii calificați, oamenii de știință talentați de înaltă 
calificare și managerii din sectorul siderurgic, asigurându-se, astfel, o forță de muncă 
dinamică și inovatoare; îndeamnă Comisia și statele membre să pună în aplicare acțiuni 
imediate pentru a evita pierderea de cunoștințe specializate și pentru a minimiza pierderea 
de locuri de muncă;

6. subliniază că punerea în aplicare a planului de acțiune ar trebui să se axeze, de asemenea, 
pe  impactul pe termen scurt al crizei economice asupra forței de muncă a sectorului, și 
invită  Comisia să monitorizeze îndeaproape reducerile capacităților și închiderea de 
fabrici în  Europa;

7. solicită Comisiei să desfășoare imediat și în întregime fondurile UE pentru a reduce 
impactul social al restructurării industriale;

II. ACȚIUNI MENITE SĂ AMELIOREZE COMPETITIVITATEA INDUSTRIEI 
SIDERURGICE EUROPENE

II.1. Aprovizionarea cu energie în condiții de securitate la prețuri abordabile

8. constată că există o diferență semnificativă între prețurile din  UE și din principalii săi 
concurenți la energia utilizată în industrie; recunoaște că prețurile la energie sunt factori 
de cost importanți pentru industria siderurgică; consideră că funcționarea eficientă a pieței 
unice a energiei este o condiție prealabilă necesară pentru ca industria oțelului să 
beneficieze de o aprovizionare cu energie sigură și durabilă la prețuri accesibile; 

9. subliniază faptul că încheierea de contracte de energie pe termen lung poate reduce riscul 
pe care îl reprezintă volatilitatea prețurilor la energie; invită Comisia să ofere îndrumări cu 
privire la aspectele legate de concurență din contractele de aprovizionare cu energie pe 
termen lung;

10. subliniază faptul că securitatea aprovizionării cu energie este o condiție prealabilă 
importantă pentru industria siderurgică; invită statele membre să asigure securitatea 
aprovizionării cu energie prin dezvoltarea proiectelor de infrastructură energetică 
necesare; încurajează Comisia să promoveze diversificarea surselor și rutelor de gaze 
naturale; solicită Comisiei să efectueze o evaluare cuprinzătoare a nivelului de adecvare a 
producției de energie electrică și să ofere îndrumări privind modul de a menține 
flexibilitatea rețelelor de energie electrică;

II.2. Protejarea condițiilor climatice și evaluarea impactului asupra mediului

11. reamintește faptul că industria siderurgică europeană și-a redus emisiile totale cu circa 
25% din 1990;  ia act de faptul că oțelul este complet reciclabil, fără pierderi de calitate; 
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admite faptul că produsele din oțel joacă un rol important în facilitarea trecerii la o 
economie bazată pe cunoaștere, cu emisii reduse de carbon și eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor;

12. consideră că producția europeană de oțel ar trebuie menținută printr-un model durabil de 
producție de oțel;  îndeamnă Comisia să elaboreze și să promoveze standardele europene 
de sustenabilitate, cum ar fi marca de calitate pentru construcțiile din oțel (SustSteel);

13. subliniază faptul că producerea de oțel din deșeuri reduce aportul de energie cu 75% și 
aportul  de materii prime cu 80%; îndeamnă Comisia să asigure funcționarea eficientă a 
pieței europene a deșeurilor de oțel; încurajează utilizarea maximă a deșeurilor ca 
modalitate de a asigura accesul la materii prime, de a reduce dependența de energie, de a 
reduce nivelul emisiilor și de a avansa în direcția unei economii circulare; sprijină 
inițiativa Comisiei de a inspecta și a controla transferurile de deșeuri pentru a evita 
exportarea ilegală a acestora;

14. îndeamnă Comisia să reconcilieze obiectivele politice legate de climă și mediu cu 
competitivitatea sectorului, evitând, în același timp, riscurile pe care le reprezintă 
relocarea emisiilor de dioxid de carbon;

15. invită Comisia să efectueze următoarea analiză a listei sectoarelor considerate a fi expuse 
unui risc de relocare a emisiilor de carbon cu ajutorul unei metodologii deschise și 
transparente, luând în considerare rolul de facilitare a atenuării pe care îl joacă oțelul și 
impactul indirect al prețurilor la energia electrică asupra concurenței;  îndeamnă Comisia 
să se asigure că dispozițiile privind relocarea emisiilor de dioxid de carbon rămân în 
vigoare prin menținerea industriei siderurgice pe lista sectoarelor considerate a fi expuse 
unui risc de relocare a emisiilor de carbon;

16. subliniază că cadrul pentru 2030 în domeniul climei ar trebui să ia în considerare 
diferențele dintre sectoare, posibilitățile tehnice și fiabilitatea economică; 

II.3. Concurență echitabilă la nivel internațional  

17. consideră că negocierile comerciale ar trebui să urmeze o abordare reciprocă în cadrul 
căreia  considerente cum ar fi accesul la noi piețe, accesul la materii prime, riscul de 
relocare a emisiilor de carbon, condițiile de concurență echitabile și relocarea know-how-
ului sunt luate în considerare;

18. sprijină propunerea Comisiei ca evaluarea impactului să fie efectuată înainte de semnarea 
acordurilor de liber-schimb, ținând cont de lanțul de valori al industriei europene în 
context global;

19. invită Comisia să combată concurența inechitabilă din țările terțe în mod proporțional și 
eficace prin utilizarea unor măsuri corespunzătoare ce îi stau la dispoziție;

20. încurajează Comisia să pună în aplicare măsurile propuse pentru a asigura accesul la 
cărbune cocsificabil;

21. sprijină propunerea de acțiune a Comisiei vizând să contracareze piețele ilegale de 
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produse din oțel; îndeamnă Comisia și statele membre să examineze măsurile posibile de 
combatere a evaziunii în materie de TVA;

22. solicită Comisiei să promoveze reforma cadrului de reglementare pentru piețele financiare 
în scopul prevenirii volatilității prețurilor speculative și a garanta securitatea 
aprovizionării, a  oțelului precum și a materiilor prime;

II.4. Cercetare, dezvoltare și inovare

23. constată că diseminarea pe scară largă a tehnologiilor inovatoare este esențială pentru 
respectarea căii în direcția reducerii emisiilor de CO2 prevăzute în foaia de parcurs 2050; 
salută obiectivul programului ULCOS, și anume de a identifica și a dezvolta tehnologii 
inovatoare de producere a oțelului cu emisii extrem de scăzute de carbon;

24. este de acord cu Comisia că, în cadrul programului Orizont 2020 ar trebui să se pună 
accentul  pe proiecte demonstrative și pe programe-pilot pentru noile tehnologii și pentru 
tehnologii mai curate și mai eficiente de punct de vedere al utilizării resurselor și energiei;

25. recunoaște riscurile financiare ridicate asociate dezvoltării, demonstrării și implementării 
tehnologiilor inovatoare; sprijină crearea de clustere, cooperarea în domeniul cercetării și 
parteneriatele public-private;  încurajează utilizarea unor instrumente financiare 
inovatoare, precum mecanismele de  finanțare cu împărțirea riscurilor; invită Banca 
Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare să 
elaboreze un cadru de finanțare pe termen lung pentru proiecte în domeniul siderurgic;

26. solicită Comisiei să continue punerea în aplicare a Parteneriatului european pentru inovare 
privind materiile prime în ce privește sectorul siderurgic și de-a lungul lanțului valoric al 
materiilor prime, în special în ce privește metodele de reciclare și noile modele de afaceri; 

27. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului, 
precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Unul din primii pași spre integrarea europeană a fost coordonarea producției de oțel, prin 
înființarea Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO). Pe lângă acest rol istoric 
al oțelului, raportorul consideră că industria siderurgică europeană  formează baza pentru 
lanțurile de valori economice industriale cheie din Europa, cum ar fi industria automobilelor, 
construcțiile, ingineria mecanică si electrică, precum și energiile regenerabile. Prin urmare, 
menținerea unei producții siderurgice europene competitive joacă un rol strategic în 
asigurarea creșterii economice și a locurilor de muncă în Europa.

Industria siderurgică europeană a pierdut peste 65 000 de locuri de muncă în ultimii ani, ca 
urmare a închiderii uzinelor. Redresarea cererii interne nu este de așteptat pe termen scurt, iar 
ponderea la nivel mondial a companiilor europene este în scădere. Industria siderurgică 
europeană se află în pericol, suferind de pe urma pierderii de competitivitate, ce constituie 
rezultatul combinat al unei serii de factori.

 Criza financiară și economică a afectat industriile utilizatoare de oțel, cauzând o 
scădere semnificativă a cererii de oțel. Sectorul construcțiilor și al automobilelor 
reprezintă în prezent jumătate din piață și, spre deosebire de alte regiuni, cererea nu 
este așteptată să se redreseze în următorii ani. 

 Țările emergente, în special China, au investit masiv în construirea de combinate 
siderurgice în ultimii ani pentru a susține creșterea lor la niveluri foarte înalte, creând 
o problemă de supra-capacitate la nivel mondial. Supra-capacitatea a scumpit prețurile 
materiilor prime, punând în același timp o presiune descendentă asupra prețurilor la 
oțel, fapt ce erodează, în cele din urmă, marjele de profit. 

 În plus, întreprinderile situate în afara Europei nu respectă cadre de reglementare 
echivalente și, prin urmare, se confruntă cu costuri operaționale mai reduse. 

 Industria siderurgică este o industrie mare consumatoare de energie și, prin urmare, 
decalajul tot mai mare dintre prețurile la energie din Europa și țările terțe afectează în 
mod semnificativ competitivitatea industriei siderurgice.

Raportorul salută Planul de acțiune pentru o industrie siderurgică prezentat de Comisia 
Europeană și propune o serie de măsuri vizând să abordeze actuala situație din sectorul 
siderurgic.

Întrucât oțelul va rămâne un material-cheie pentru lanțurile de valori industriale din Europa, 
raportorul propune stimularea cererii din sectoarele-cheie utilizatoare de oțel, care includ noi 
sectoare cu un potențial de creștere ridicat. Acesta solicită, de asemenea, o mai bună 
monitorizare a pieței, fapt care ar putea ajuta sectorul să anticipeze cicluri, iar autoritățile să 
combată practicile ilegale.

Industria siderurgică furnizează în prezent 350 000 de locuri de muncă directe și mai multe 
milioane de locuri de muncă în industriile conexe, dar adaptarea la criză a dus la reducerea 
ocupării forței de muncă, însoțită de pierderi de competențe care vor fi dificil de  recuperat 
atunci când se va reveni la un ciclu de creștere economică pozitivă. Prin urmare, raportorul 
solicită luarea de măsuri de reducere a impactului social al procesului de restructurare 
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industrială inclusiv prin utilizarea fondurilor UE.

Aprovizionarea cu energie în condiții de securitate la prețuri abordabile

Costul energiei în Europa este excesiv de ridicat în comparație cu concurența. Pentru 
sectoarele mari consumatoare de energie, cum ar fi siderurgia, prețurile la energie sunt factori 
de cost importanți care influențează competitivitatea sectorului. Prin urmare, raportorul 
consideră că funcționarea eficientă a pieței unice a energiei este o condiție prealabilă necesară 
pentru ca industria oțelului să beneficieze de o aprovizionare cu energie sigură și durabilă la 
prețuri accesibile.

Protejarea condițiilor climatice și evaluarea impactului asupra mediului

Raportorul sprijină eforturile depuse de sector în vederea reducerii impactului asupra mediului 
și recunoaște rolul de facilitare a atenuării pe care îl joacă oțelul. Europa va continua să aibă 
un rol de lider pe calea unei producții sustenabile și a unei economii circulare, evitând, în 
același timp, riscurile pe care le reprezintă relocarea emisiilor de dioxid de carbon și fără a-și 
compromite competitivitatea. Prin urmare, raportorul propune măsuri de reglementare a 
impactului asupra mediului, reducând, în același timp, costurile legate de reglementare. 
Raportorul pledează pentru dezvoltarea în continuare a pieței deșeurilor de oțel ca o 
modalitate de a reduce emisiile și de a reduce consumul de energie și de materii prime.

Concurență echitabilă la nivel internațional 

Raportorul propune combaterea acordurilor comerciale asimetrice, a piețelor ilegale de 
produse și deșeuri de oțel și, pe lângă aceasta, controlarea excesivă a unor țări terțe cu privire 
la fluxul de materii prime care pun în pericol accesul european la acestea.

Cercetare, dezvoltare și inovare

Inovația constituie motorul competitivității. Raportorul observă că crearea unei industrii 
siderurgice inovatoare necesită investiții de capital ridicate, asociate cu riscuri ridicate și 
perioade îndelungate de recuperare a costurilor.  Prin urmare, el propune măsuri suplimentare 
menite să încurajeze inovarea în Europa prin utilizarea unor instrumente financiare 
inovatoare. Mai mult, raportorul solicită ca cheltuielile publice să se concentreze asupra 
modernizării  tehnologiilor inovatoare care urmăresc reducerea impactului asupra mediului și 
a utilizării energiei și materiilor prime.


