
PR\1005720SK.doc PE521.512v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

2013/2177(INI)

14.10.2013

NÁVRH SPRÁVY
o akčnom pláne pre konkurencieschopný a udržateľný oceliarsky priemysel v 
Európe
(2013/2177(INI))

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Spravodajca: András Gyürk



PE521.512v01-00 2/10 PR\1005720SK.doc

SK

PR_INI

OBSAH

Strana

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU.....................................................3

DÔVODOVÁ SPRÁVA ........................................................................................................9



PR\1005720SK.doc 3/10 PE521.512v01-00

SK

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o akčnom pláne pre konkurencieschopný a udržateľný oceliarsky priemysel v Európe

(2013/2177(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na hlavu XVII Zmluvy o fungovaní Európskej únie, článok 173 (pôvodný 
článok 157 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva), ktorý sa týka priemyselnej 
politiky Európskej únie a hovorí sa v ňom okrem iného o konkurencieschopnosti 
priemyslu Únie,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. júna 2013 o akčnom pláne pre oceľ s názvom 
Akčný plán pre konkurencieschopný a udržateľný oceliarsky priemysel v 
Európe(COM(2013)0407),

– so zreteľom na správu z 10. júna 2013, ktorú zadala Komisia z Centra pre európske 
politické štúdie, s názvom Posúdenie kumulatívneho vplyvu na náklady pre oceliarsky 
priemysel1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 21. mája 2013 o regionálnych stratégiách pre 
priemyselné oblasti v Európskej únii2,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. marca 2013 s názvom Zelená kniha – Rámec pre 
politiku v oblasti zmeny klímy a energetickú politiku do roku 2030 (COM(2013)0169),

– so zreteľom na odporúčania okrúhleho stola na vysokej úrovni z 12. februára 2013 o 
budúcnosti európskeho oceliarskeho priemyslu3,

– so zreteľom na svoju rozpravu zo 4. februára 2013 o oživení európskeho priemyslu 
vzhľadom na súčasné problémy (2013/2538 (RSP)), ktorá nadväzovala na vyhlásenie 
Komisie,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. decembra 2012 o oceliarskom priemysle v EÚ4,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. októbra 2012 s názvom Silnejší európsky 
priemysel v prospech rastu a oživenia hospodárstva – Aktualizácia oznámenia o 
priemyselnej politike (COM (2012)0582),

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. júna 2012 s názvom Akt o jednotnom trhu: ďalšie 
kroky k rastu5,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 30. mája 2012 s názvom Opatrenia v prospech 
stability, rastu a zamestnanosti (COM(2012)0299),

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/steel-cum-cost-imp_en.pdf
2 Prijaté texty, P7_TA(2013)0199.
3 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/high-level-roundtable-recommendations_en.pdf
4 Prijaté texty, P7_TA(2012)0509.
5 Prijaté texty, P7_TA(2012)0258.
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– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. októbra 2011 s názvom Priemyselná politika: 
Posilnenie konkurencieschopnosti (COM(2011)0642),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. marca 2011 o priemyselnej politike vo veku 
globalizácie6,

– so zreteľom na uznesenie z 11. marca 2010 o investíciách do vývoja nízkouhlíkových 
technológií (plán SET)7,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 29. februára 2012 s názvom Sprístupnenie surovín 
pre budúci blahobyt Európy: návrh európskeho partnerstva pre inovácie v oblasti surovín
(COM(2012)0082),

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 13. decembra 2011 s názvom Plán 
materiálov umožňujúcich nízkouhlíkové energetické technológie (SEC(2011)1609),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. marca 2011 s názvom Plán prechodu 
na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050 (COM(2011)0112),

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 14. januára 
20138,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z roku 20139,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru 
pre medzinárodný obchod, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre 
regionálny rozvoj (A7-0293/2013),

A. keďže od skončenia platnosti zmluvy o založení ESUO sa odvetvie uhlia a ocele riadi 
ustanoveniami Zmluvy o EÚ;

B. keďže európsky oceliarsky priemysel je druhým najväčším výrobcom ocele na svete a má 
strategický význam pre niekoľko významných európskych priemyselných odvetví, ako je 
pozemná a námorná doprava, stavebníctvo, strojárstvo, energetika a obrana; 

C. keďže oceľ zostane kľúčovým materiálom pre európske priemyselné hodnotové reťazce, 
a preto je v záujme Európskej únie, aby si udržala domácu výrobu;

D. keďže európsky oceliarsky priemysel je významným zamestnávateľom poskytujúcim 
350 000 priamych pracovných miest a ďalších niekoľko miliónov miest v súvisiacich 
odvetviach;

E. keďže podiel EÚ na svetovej výrobe ocele sa za posledných desať rokov znížil na 
polovicu, pričom Čína je dnes zodpovedná za takmer 50 % svetovej výroby;

                                               
6 Prijaté texty, P7_TA(2011)0093.
7 Prijaté texty, P7_TA(2010)0064.
8 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
9 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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F. keďže napriek vedúcej pozícii, ktorú má európsky oceliarsky priemysel v oblasti výskumu 
a vývoja, malého vplyvu na životné prostredie a účinného využívania zdrojov, celosvetová 
konkurencieschopnosť je ohrozená v dôsledku kombinácie niekoľkých faktorov: 

 dopyt po oceli výrazne poklesol v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy;

 prevádzkové náklady sú príliš vysoké v porovnaní s konkurenciou;

 existuje silná konkurencia z tretích krajín, ktoré nespĺňajú rovnaké podmienky;

G. keďže výsledky kumulatívneho hodnotenia nákladov oceliarskeho odvetvia ukázali, že 
súlad s predpismi EÚ podmieňuje významnú časť rozpätia zisku európskych výrobcov 
ocele;

H. keďže viac oceľového šrotu sa z EÚ vyváža, ako sa dováža, a EÚ tak stráca dôležité 
množstvo cenných druhotných surovín;

I. keďže  vyhliadky pre zamestnanosť v oceliarskom odvetví vyvolávajú vážne obavy, 
pretože za posledných niekoľko rokov v Európe zaniklo viac ako 65 000 pracovných 
miest z dôvodu zníženia kapacity alebo zatvorenia závodov;

1. víta akčný plán Komisie pre oceliarsky priemysel v Európe ako dôležitý prvok na 
zabránenie ďalšiemu premiestňovaniu výroby ocele mimo Európy;

2. víta prístup Komisie viesť naďalej dialóg medzi inštitúciami EÚ, vedením odvetvia 
a odborovými zväzmi vo forme trvalého okrúhleho stola na vysokej úrovni týkajúceho sa 
ocele;

I. ZLEPŠOVANIE RÁMCOVÝCH PODMIENOK

I.1.Zvyšovanie dopytu

3. zdôrazňuje, že hospodársky rast závisí od posilnenia európskeho priemyslu, a preto 
naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby zvýšili dopyt podporou kľúčových odvetví 
využívajúcich oceľ, stimulovaním investičných podmienok, posilnením vnútorného trhu a 
presadzovaním európskych projektov v oblasti rozvoja infraštruktúry;

4. žiada Komisiu, aby vytvorila nástroj na hĺbkovú analýzu trhu s oceľou, ktorý by mohol 
poskytnúť presné informácie o európskej a svetovej rovnováhe medzi dopytom 
a ponukou,. domnieva sa, že monitorovanie trhu s oceľou by mohlo významne prispieť k 
transparentnosti trhu s oceľou a šrotom a poskytnúť cenné vstupné údaje pre opravné a 
aktívne opatrenia, ktoré sú nevyhnutné vzhľadom na cyklický charakter oceliarskeho 
priemyslu;

I.2. Zamestnanosť

5. domnieva sa, že Komisia, členské štáty , priemysel a odborové zväzy by mali konať 
spoločne, aby udržali a prilákali kvalifikovaných pracovníkov, nadaných 
vysokokvalifikovaných vedcov a manažérov do oceliarskeho odvetvia, a tým zabezpečili 
dynamickú a inovatívnu pracovnú silu; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
vykonávali okamžité opatrenia s cieľom zabrániť strate odbornosti a minimalizovať stratu 
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pracovných miest;

6. zdôrazňuje, že vykonávanie akčného plánu by sa malo zamerať aj na krátkodobý vplyv 
hospodárskej krízy na pracovnú silu v odvetví, a vyzýva Komisiu, aby pozorne 
monitorovala znižovanie kapacity a zatváranie závodov v Európe;

7. žiada Komisiu, aby okamžite a v plnej miere využila finančné prostriedky EÚ na níženie 
sociálneho dosahu reštrukturalizácie priemyslu;

II. OPATRENIA NA ZLEPŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI EURÓPSKEHO 
OCELIARSKEHO PRIEMYSLU

II.1. Bezpečné dodávky energie za prijateľné ceny

8. konštatuje, že existuje výrazný rozdiel medzi cenami priemyselnej energie EÚ a jej 
hlavnými konkurentmi; uznáva, že náklady na energiu sú dôležitými nákladovými 
faktormi pre oceliarsky priemysel; domnieva sa, že účinné fungovanie jednotného trhu s 
energiou je nevyhnutným predpokladom pre zásobovanie oceliarskeho priemyslu 
bezpečnou a udržateľnou energiou za dostupné ceny; 

9. zdôrazňuje, že uzatváranie dlhodobých zmlúv na dodávky energie môže zmierniť riziko 
kolísania cien energie; vyzýva Komisiu, aby poskytla usmernenie k aspektom týkajúcim 
sa hospodárskej súťaže dlhodobých zmlúv na dodávku energie;

10. zdôrazňuje, že bezpečnosť dodávok energie je dôležitými predpokladom oceliarskeho 
priemyslu; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili bezpečné dodávky energie 
vypracovaním projektov nevyhnutnej energetickej infraštruktúry; vyzýva Komisiu, aby 
podporila diverzifikáciu zdrojov a trás zemného plynu; žiada Komisiu, aby vykonala 
komplexné posúdenie primeranosti výroby elektrickej energie a poskytla usmernenie, ako 
zachovať pružnosť elektrických sietí;

II.2. Ochrana klímy a vplyv na životné prostredie

11. pripomína, že európsky oceliarsky priemysel znížil od roku 1990 celkové emisie približne 
o 25 %; konštatuje, že oceľ je plne recyklovateľná bez straty kvality; uznáva, že výrobky z 
ocele zohrávajú dôležitú úlohu v umožnení prechodu na znalostné, nízkouhlíkové 
hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje;

12. domnieva sa, že výroba ocele v Európe by sa mala zachovať prostredníctvom 
udržateľného modelu výroby ocele; naliehavo vyzýva Komisiu, aby vypracovala a 
podporovala európske normy trvalej udržateľnosti, ako napríklad značku pre oceľové 
stavebné výrobky (SustSteel);

13. zdôrazňuje, že výroba ocele zo šrotu znižuje energetické vstupy o 75 % a materiálové 
vstupy o 80 %; naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila účinné fungovanie 
európskeho trhu s oceľovým šrotom; podporuje maximálne využitie šrotu ako spôsobu na 
zabezpečenie prístupu k surovinám, zmiernenie energetickej závislosti, zníženie emisií a 
snahu o dosiahnutie obehového hospodárstva; podporuje iniciatívu Komisie zameranú na 
kontrolu a riadenie prepravy odpadu s cieľom zabrániť nezákonnému vývozu šrotu;
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14. naliehavo vyzýva Komisiu o zosúladenie politických cieľov v oblasti klímy a životného 
prostredia s konkurencieschopnosťou priemyslu pri súčasnom zabránení rizika úniku 
uhlíka a premiestneniu;

15. vyzýva Komisiu, aby vykonala ďalšie preskúmanie nového zoznamu odvetví, u ktorých sa 
predpokladá vysoké riziko úniku uhlíka, s využitím otvorenej a transparentnej metodiky s 
prihliadnutím na úlohu ocele pri zmierňovaní a nepriamy vplyv cien elektriny na 
hospodársku súťaž; naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že ustanovenia o úniku 
uhlíka zostanú v platnosti zachovaním oceliarskeho priemyslu na zozname odvetví, u 
ktorých sa predpokladá vysoké riziko úniku uhlíka;

16. zdôrazňuje, že v rámci pre politiku v oblasti zmeny klímy do roku 2030 by sa mali 
zohľadniť odvetvové rozdiely, technologická realizovateľnosť a hospodárska 
životaschopnosť;

II.3. Rovnaké podmienky na medzinárodnej úrovni 

17. domnieva sa, že v obchodných rokovaniach by sa mal dodržiavať vzájomný prístup, na 
základe ktorého sa zohľadnia podmienky ako prístup na nové trhy, prístup k surovinám, 
riziko úniku uhlíka, rovnaké podmienky a únik know-how;

18. podporuje návrh Komisie, aby sa posúdenie vplyvu vykonalo pred podpisom dohôd o 
voľnom obchode s prihliadnutím na hodnotový reťazec európskeho priemyslu v 
globálnom kontexte;

19. vyzýva Komisiu, aby primeraným a účinným spôsobom bojovala proti nespravodlivej 
hospodárskej súťaži z tretích krajín s využitím primeraných opatrení, ktoré má k 
dispozícii;

20. vyzýva Komisiu, aby vykonávala navrhované opatrenia na zabezpečenie prístupu ku 
koksovateľnému uhliu;

21. podporuje návrh opatrení Komisie proti nezákonným trhom s výrobkami z ocele; 
naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby preskúmali možné opatrenia na boj proti 
únikom DPH;

22. žiada Komisiu, aby urýchlila reformu regulačného rámca pre finančné trhy s cieľom 
zabrániť špekulatívnemu kolísaniu cien a zabezpečeniu bezpečnosti dodávok ocele, ako aj 
surovín;

II.4. Výskum, vývoj a inovácia

23. konštatuje, že účinné šírenie pokrokových technológií je nevyhnutným predpokladom pre 
dodržanie spôsobu plnenia cieľa znižovania emisií CO2 uvedeného v pláne do roku 2050; 
víta cieľ programu ULCOS, ktorým je identifikácia a rozvoj inovatívnych technológií s 
mimoriadne nízkymi emisiami uhlíka na výrobu ocele;

24. súhlasí s Komisiou v tom, že rámec programu Horizont 2020 by sa mal zamerať na 
demonštračné a pilotné projekty pre nové a čistejšie technológie, ktoré efektívnejšie 
využívajú zdroje a sú energeticky účinnejšie;
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25. uznáva vysoké finančné riziká súvisiace s vývojom, demonštráciou a zavádzaním 
prelomových technológií; podporuje vytváranie klastrov, spoluprácu v oblasti výskumu a 
verejno-súkromné partnerstvá; podporuje používanie inovatívnych finančných nástrojov, 
ako sú finančné nástroje na rozdelenie rizika; žiada Európsku investičnú banku 
a Európsku banku pre obnovu a rozvoj, aby navrhli dlhodobý finančný rámec pre projekty 
v oblasti ocele;

26. žiada Komisiu, aby naďalej vykonávala európske inovačné partnerstvo v oblasti surovín v 
súvislosti s oceliarskym priemyslom a v rámci hodnotového reťazca surovín, najmä metód 
recyklácie a nových obchodných modelov;

27. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade a vládam 
a parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Jedným z prvých krokov na ceste k európskej integrácii bola koordinácia výroby uhlia 
prostredníctvom založenia Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO). Spravodajca sa 
domnieva, že okrem tejto historickej úlohy ocele tvorí európsky oceliarsky priemysel základ 
európskych kľúčových priemyselných hodnotových reťazcov, ako je automobilový priemysel, 
stavebníctvo, strojárstvo a elektrotechnika, ako aj obnoviteľné zdroje energie. Zachovanie 
konkurencieschopnej výroby ocele v Európe preto zohráva strategickú úlohu v zabezpečení 
hospodárskeho rastu a pracovných miest v Európe.

V európskom oceliarskom priemysle za niekoľkých posledných rokov zaniklo viac ako 
65 000 pracovných miest z dôvodu zatvorenia závodov. Oživenie domáceho dopytu sa v 
krátkodobom horizonte neočakáva a celosvetový podiel európskych spoločností sa zmenšuje. 
Európsky oceliarsky priemysel je v ohrození, pretože trpí stratou konkurencieschopnosti v 
dôsledku kombinácie niekoľkých faktorov.

 Finančná a hospodárska kríza ovplyvnila odvetvia využívajúce oceľ, čo spôsobilo 
výrazný pokles dopytu po oceli. Stavebníctvo a automobilový priemysel dnes 
predstavujú polovicu trhu a na rozdiel od iných regiónov sa v najbližších rokoch 
neočakáva oživenie dopytu. 

 Krajiny s rýchlo sa rozvíjajúcim hospodárstvom, najmä Čína, v posledných rokoch 
investovali obrovské sumy do výstavby oceliarní na doplnenie svojho vysokého tempa 
rastu, čo vytvorilo celosvetový problém s nadmernou kapacitou. Nadmerná kapacita 
zvýšila ceny surovín, pričom stlačila ceny ocele, čo v konečnom dôsledku narúša 
rozpätia zisku. 

 Spoločnosti so sídlom mimo Európy okrem toho nie sú v súlade s rovnocennými 
regulačnými rámcami, a preto majú nižšie prevádzkové náklady. 

 Oceliarstvo je energeticky náročné odvetvie, a preto zväčšujúci sa rozdiel medzi 
cenami energie v Európe a v tretích krajinách výrazne ovplyvňuje 
konkurencieschopnosť oceliarskeho priemyslu.

Spravodajca víta akčný plán pre oceľ, ktorý predložila Európska komisia, a navrhuje niekoľko 
opatrení na riešenie súčasnej situácie oceliarskeho priemyslu.

Keďže oceľ zostane kľúčovým materiálom pre európske priemyselné hodnotové reťazce, 
spravodajca navrhuje podporovať dopyt v kľúčových odvetviach využívajúcich oceľ vrátane 
nových odvetví s vysokým rastovým potenciálom. Požaduje tiež lepšie monitorovanie trhu, 
ktoré by mohlo pomôcť odvetviu predvídať cykly dopytu a orgánom v boji proti nezákonným 
praktikám.

Oceliarsky priemysel dnes poskytuje 350 000 priamych pracovných miest a niekoľko 
miliónov miest pre pracovníkov v súvisiacich odvetviach, ale v dôsledku prispôsobenia sa 
kríze sa zvýšila nezamestnanosť sprevádzaná stratou zručností, ktoré bude po návrate 
pozitívneho rastového cyklu ťažké obnoviť. Spravodajca preto požaduje opatrenia na zníženie 
sociálneho vplyvu reštrukturalizácie priemyslu vrátane využívania prostriedkov EÚ.

Bezpečné dodávky energie za prijateľné ceny
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Náklady na energiu v Európe sú príliš vysoké v porovnaní s konkurenciou. Pre energeticky 
náročné odvetvia, akým je oceliarske, sú náklady na energiu dôležitými nákladovými faktormi 
ovplyvňujúcimi konkurencieschopnosť odvetvia. Spravodajca sa preto domnieva, že účinné 
fungovanie jednotného trhu je nevyhnutným predpokladom pre zásobovanie oceliarskeho 
priemyslu bezpečnou a udržateľnou energiou za dostupné ceny;

Ochrana klímy a vplyv na životné prostredie

Spravodajca podporuje úsilie, ktoré odvetvie vynakladá na zníženie svojho vplyvu na životné 
prostredie a uznáva úlohu ocele pri zmierňovaní vplyvu. Európa musí mať naďalej vedúce 
postavenie v snahe o dosiahnutie udržateľnosti výroby a recyklačného hospodárstva pri 
súčasnom zabránení nebezpečenstvu úniku uhlíka a bez ohrozenia svojej 
konkurencieschopnosti. Spravodajca preto navrhuje opatrenia na reguláciu vplyvu na životné 
prostredie pri súčasnom znížení regulačných nákladov. Spravodajca presadzuje ďalší rozvoj 
trhu so šrotom ako spôsob zníženia emisií a spotreby energie a surovín.

Rovnaké podmienky na medzinárodnej úrovni

Spravodajca navrhuje boj proti asymetrickým obchodným dohodám, nezákonným trhom s 
výrobkami z ocele a šrotom a ďalšej nadmernej regulácii niektorých tretích krajín týkajúcej sa 
toku surovín, ktorá ohrozuje prístup Európy k týmto surovinám.

Výskum, vývoj a inovácie

Inovácie sú hnacou silou konkurencieschopnosti. Spravodajca konštatuje, že vytvorenie 
inovatívneho oceliarskeho priemyslu si vyžaduje vysoké kapitálové investície spojené s 
vysokým rizikom a dlhodobou návratnosťou investícií. Navrhuje preto ďalšie opatrenia na 
podporu inovácií v Európe prostredníctvom využívania inovatívnych finančných nástrojov. 
Spravodajca okrem toho žiada, aby sa verejné výdavky sústredili na modernizáciu 
prelomových technológií zameraných na zníženie vplyvu na životné prostredie a spotreby 
energie a surovín.


