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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o akcijskem načrtu za konkurenčno in trajnostno jeklarsko industrijo v Evropi

(2013/2177(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 173 iz naslova XVII Pogodbe o delovanju Evropske unije (prejšnji 
člen 157 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti), ki zajema industrijsko politiko EU 
in se med drugim nanaša na konkurenčnost industrije Unije,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 10. junija 2013 o akcijskem načrtu za jeklo z 
naslovom „Akcijski načrt za konkurenčno in trajnostno jeklarsko industrijo v Evropi“ 
(COM(2013)0407),

– ob upoštevanju poročila z dne 10. junija 2013 z naslovom „Assessment of cumulative cost 
impact for the steel industry“ (Ocena učinka stroškov na jeklarsko industrijo)1, ki ga je po 
naročilu Komisije pripravil Center za evropske politične študije,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 21. maja 2013 o regionalnih strategijah za 
industrijska območja v Evropski uniji2,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 27. marca 2013 z naslovom „Zelena knjiga –
Okvir podnebne in energetske politike do 2030“ (COM(2013)0169),

– ob upoštevanju priporočil okrogle mize na visoki ravni o prihodnosti evropske jeklarske 
industrije z dne 12. februarja 20133,

– ob upoštevanju svoje razprave z dne 4. februarja 2013, ki je sledila izjavi Komisije o 
oživitvi evropske industrije zaradi trenutnih težav (2013/2538(RSP)),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. decembra 2012 o jeklarski industriji EU4,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 10. oktobra 2012 z naslovom „Močnejša 
evropska industrija za rast in oživitev gospodarstva – Posodobitev sporočila o industrijski 
politiki“ (COM(2012)0582),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. junija 2012 o „Aktu za enotni trg – naslednji 
koraki za gospodarsko rast“5,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 30. maja 2012 z naslovom „Ukrepi za stabilnost, 
rast in delovna mesta“ (COM(2012)0299),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 14. oktobra 2011 z naslovom „Industrijska 
                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/steel-cum-cost-imp_en.pdf
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0199.
3 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/high-level-roundtable-recommendations_en.pdf
4 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0509.
5 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0258.
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politika: krepitev konkurenčnosti“ (COM(2011)0642),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. marca 2011 o industrijski politiki za dobo 
globalizacije1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 11. marca 2010 o vlaganju v razvoj tehnologij z 
nizkimi emisijami ogljika (Načrt SET)2,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 29. februarja 2012 z naslovom „Zagotavljanje 
surovin za blagostanje Evrope v prihodnosti – predlog za evropsko partnerstvo za 
inovacije glede surovin“ (COM(2012)0082),

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 13. decembra 2011 z 
naslovom „Časovni načrt za materiale, ki omogočajo energetske tehnologije z nizkimi 
emisijami ogljika“ (SEC(2011)1609),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 8. marca 2011 z naslovom „Načrt za prehod na 
konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050“ (COM(2011)0112),

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 00.00.20133,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 00.00.20134,

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter mnenj Odbora za 
mednarodno trgovino, Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve in Odbora za regionalni 
razvoj (A7-0000/2013),

A. ker evropski sektor premoga in jekla od izteka Pogodbe o ESPJ urejajo določbe Pogodbe 
o EU;

B. ker je evropska jeklarska industrija drugi največji proizvajalec jekla na svetu in je 
strateškega pomena za številne druge večje evropske industrijske sektorje, kot so kopenski 
in pomorski promet, gradbeništvo, strojništvo, energetika in obramba; 

C. ker jeklo ostaja ključni material za evropske industrijske vrednostne verige in je zato v 
interesu Evropske unije, da ohrani domačo proizvodnjo;

D. ker jeklarska industrija zagotavlja veliko delovnih mest v EU, saj je v njej neposredno 
zaposlenih 350 000 ljudi in še več milijonov v povezanih industrijskih sektorjih;

E. ker se je delež EU v svetovni proizvodnji jekla v zadnjih desetih letih prepolovil, skoraj 
50 % svetovne proizvodnje pa zdaj pripada Kitajski;

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0093.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0064.
3 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
4 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
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F. ker je svetovna konkurenčnost evropske jeklarske industrije – kljub njenemu vodilnemu 
položaju na področju raziskav in razvoja, majhnega vpliva na okolje in učinkovite rabe 
virov – ogrožena zaradi posledic različnih dejavnikov: 

 zaradi finančne in gospodarske krize je povpraševanje po jeklu močno upadlo;

 stroški poslovanja so v primerjavi s stroški konkurentov previsoki;

 iz tretjih držav, ki ne spoštujejo enakih konkurenčnih pogojev, prihaja huda 
konkurenca;

G. ker rezultati kumulativne ocene stroškov kažejo, da spoštovanje predpisov EU pogojuje 
pomemben del stopnje dobička evropskih jeklarjev;

H. ker se iz EU izvozi več odpadnega jekla, kot se ga uvozi vanjo, zaradi česar EU izgublja 
veliko dragocene sekundarne surovine;

I. ker so obeti zaposlovanja v jeklarskem sektorju zelo zaskrbljujoči, saj je v Evropi v 
zadnjih nekaj letih zaradi krčenja zmogljivosti ali zapiranja obratov delo izgubilo 65 000 
ljudi; 

1. pozdravlja akcijski načrt Komisije za jeklarsko industrijo v Evropi kot pomemben element 
preprečevanja selitve proizvodnje jekla iz Evrope;

2. pozdravlja pristop Komisije, ki nadaljuje dialog med institucijami EU, izvršnimi direktorji 
v industriji in sindikati v obliki stalne okrogle mize na visoki ravni o jeklu;

I. IZBOLJŠANJE OKVIRNIH POGOJEV

I.1.Povečevanje povpraševanja

3. poudarja, da je gospodarska rast odvisna od močnejše evropske industrije, zato poziva 
Komisijo in države članice, naj povečajo povpraševanje s podporo glavnim sektorjem, ki 
uporabljajo jeklo, ustvarjanjem spodbudnih pogojev za naložbe, krepitvijo notranjega trga 
in pospeševanjem projektov za razvoj evropske infrastrukture;

4. poziva Komisijo, naj vzpostavi instrument za poglobljeno analizo trga jekla, ki bo lahko 
ponudil natančne podatke o ravnovesju med ponudbo in povpraševanjem v Evropi in po 
svetu; meni, da bi lahko s spremljanjem trga jekla občutno prispevali k preglednosti trga 
jekla in trga odpadkov ter pridobili dragocene podatke o popravljalnih in proaktivnih 
ukrepih, ki se jim zaradi ciklične narave jeklarske industrije ni mogoče izogniti;

I.2. Zaposlovanje

5. meni, da bi morali Komisija, države članice, industrija in sindikati združiti moči, da bi v 
jeklarskem sektorju zadržali in vanj privabili kvalificirane delavce, nadarjene visoko 
usposobljene znanstvenike in vodilne delavce ter tako zagotovili dinamično in inovativno 
delovno silo; poziva Komisijo in države članice, naj nemudoma ukrepajo, da bi se izognile 
izgubi strokovnega znanja in zmanjšale izgubo delovnih mest;
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6. poudarja, da bi se morali pri izvajanju akcijskega načrta osredotočati tudi na kratkoročni 
vpliv gospodarske krize na delavce v sektorju, in poziva Komisijo, naj pozorno spremlja
krčenje zmogljivosti in zapiranje obratov v Evropi;

7. poziva Komisijo, naj takoj in v celoti uporabi sredstva EU za zmanjševanje socialnih 
posledic prestrukturiranja industrije;

II. UKREPI ZA IZBOLJŠANJE KONKURENČNOSTI EVROPSKE JEKLARSKE 
INDUSTRIJE

II.1. Zanesljiva oskrba z energijo po dostopnih cenah

8. ugotavlja, da med EU in njenimi glavnimi konkurenti obstajajo znatne razlike v cenah 
energije za industrijo; se zaveda, da cene energije pomembno prispevajo k stroškom v 
jeklarski industriji; meni, da je uspešno delovanje enotnega energetskega trga nujen 
predpogoj za oskrbo jeklarske industrije z varno in trajnostno energijo po dostopnih 
cenah; 

9. poudarja, da bi lahko s sklepanjem dolgoročnih pogodb o energiji ublažili nevarnost 
nestanovitnih cen energije; poziva Komisijo, naj pripravi navodila glede konkurenčnih 
vidikov dolgoročnih sporazumov o dobavi energije;

10. poudarja, da je zanesljivost oskrbe z energijo pomemben predpogoj za jeklarsko 
industrijo; poziva države članice, naj z razvojem potrebnih projektov na področju 
energetske infrastrukture zagotovijo zanesljivo oskrbo z energijo; spodbuja Komisijo, naj 
si prizadeva za diverzifikacijo virov in poti zemeljskega plina; poziva Komisijo, naj izdela 
celovito oceno zadostnosti proizvodnje električne energije in pripravi navodila za 
ohranjanje prilagodljivosti električnih omrežij;

II.2. Varovanje podnebja in vpliv na okolje

11. opozarja, da je evropska jeklarska industrija od leta 1990 zmanjšala skupne emisije za 
približno 25 %; ugotavlja, da je mogoče jeklo v celoti reciklirati brez izgube kakovosti; 
priznava, da imajo jekleni izdelki pomembno vlogo pri omogočanju prehoda na 
nizkoogljično gospodarstvo, ki temelji na znanju in je obenem gospodarno z viri;

12. meni, da bi morala evropska proizvodnja jekla temeljiti na trajnostnem modelu 
proizvodnje jekla; poziva Komisijo, naj določi in spodbuja evropske trajnostne standarde, 
kot je znamka za jeklene gradbene izdelke (SustSteel);

13. poudarja, da proizvodnja jekla iz odpadkov zmanjša porabo energije za 75 % in surovin za 
80 %; poziva Komisijo, naj zagotovi uspešno delovanje evropskega trga odpadnega jekla; 
spodbuja čim večjo uporabo odpadkov zaradi zagotavljanja dostopa do surovin, blaženja 
energetske odvisnosti, zmanjševanja emisij in približevanja krožnemu gospodarstvu; 
podpira pobudo Komisije o pregledovanju in nadzorovanju pošiljk odpadkov, da bi se 
izognili nezakonitem izvozu odpadkov;

14. poziva Komisijo, naj uskladi politične cilje glede podnebja in okolja s konkurenčnostjo 
industrije ter obenem prepreči nevarnost selitve virov CO2;
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15. poziva Komisijo, naj naslednji pregled seznama sektorjev, izpostavljenih selitvi virov 
CO2, opravi z odprto in pregledno metodologijo ter ob tem upošteva blažilno vlogo jekla 
in neposredni vpliv cen električne energije na konkurenco; poziva Komisijo, naj zagotovi 
nadaljnjo veljavnost določb o selitvi virov in ohrani jeklarsko industrijo na seznamu 
sektorjev, ki so izpostavljeni selitvi virov CO2;

16. poudarja, da bi bilo treba v podnebnem okviru do leta 2030 upoštevati razlike med 
sektorji, tehnološko izvedljivost in ekonomsko smiselnost;

II.3. Enaki konkurenčni pogoji na mednarodni ravni 

17. meni, da bi bilo treba v sklopu trgovinskih pogajanj uporabiti vzajemni pristop, ki bi 
upošteval vidike, kot so dostop do novih trgov, dostop do surovin, nevarnost selitve virov 
CO2, enaki konkurenčni pogoji in uhajanje znanja;

18. podpira predlog Komisije, da se pred podpisom sporazumov o prosti trgovini izdela ocena 
učinka, ki upošteva vrednostno verigo evropske industrije v svetovnem kontekstu;

19. poziva Komisijo, naj se z ustreznimi ukrepi, ki jih ima na voljo, sorazmerno in učinkovito 
bori proti nelojalni konkurenci iz tretjih držav;

20. spodbuja Komisijo, naj izvaja ukrepe, ki so bili predlagani za dostop do premoga za 
koksanje;

21. podpira predlog Komisije za ukrepanje proti črnemu trgu jeklenih izdelkov; poziva 
Komisijo in države članice, naj preučijo možne ukrepe za boj proti utajam DDV;

22. poziva Komisijo, naj pospeši reformo regulativnega okvira za finančne trge, da bi 
preprečila špekulativno nestanovitnost cen jekla in surovin ter zagotovila zanesljivo 
oskrbo z njimi;

II.4. Raziskave, razvoj in inovacije

23. ugotavlja, da je obsežna uveljavitev prebojnih tehnologij bistvenega pomena za 
usklajenost s potekom zmanjševanja emisij CO2, predvidenim v načrtu do leta 2050; 
pozdravlja cilj programa ULCOS, to je odkriti in razviti inovativne tehnologije izdelave 
jekla z izjemno nizkimi emisijami CO2;

24. se strinja s Komisijo, da bi se bilo treba v okviru programa Obzorje 2020 osredotočiti na 
predstavitvene in pilotne projekte za nove tehnologije ter čistejše in z viri in energijo bolj 
gospodarne tehnologije;

25. se zaveda velikih finančnih tveganj, povezanih z razvojem, predstavitvijo in uporabo 
prebojnih tehnologij; podpira vzpostavitev grozdov, sodelovanja na področju raziskav in 
javno-zasebnih partnerstev; spodbuja uporabo inovativnih finančnih instrumentov, kot so 
skladi za financiranje na osnovi delitve tveganja; poziva Evropsko investicijsko banko in 
Evropsko banko za obnovo in razvoj, naj pripravita dolgoročni okvir financiranja za 
jeklarske projekte;

26. poziva Komisijo, naj še naprej uresničuje evropsko partnerstvo za inovacije glede surovin 
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na področju jeklarske industrije in vzdolž vrednostne verige surovin, zlasti v zvezi z 
metodami recikliranja in novimi poslovnimi modeli;

27. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu ter parlamentom 
in vladam držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Eden od prvih korakov v smeri evropskega povezovanja je bila uskladitev proizvodnje jekla z 
vzpostavitvijo Evropske skupnosti za premog in jeklo. Poročevalec meni, da je evropska 
jeklarska industrija – tudi če zanemarimo to zgodovinsko vlogo jekla – osnova za ključne 
industrijske vrednostne verige v Evropi, kot so avtomobilska industrija, gradbeništvo, 
strojništvo in elektroindustrija ter obnovljivi viri energije. Ohranjanje konkurenčne 
proizvodnje jekla v Evropi je strateškega pomena za zagotavljanje gospodarske rasti in 
delovnih mest v Evropi.

V evropski jeklarski industriji je v zadnjih nekaj letih zaradi zapiranja obratov delo izgubilo 
65 000 ljudi. Povečanja domačega povpraševanja kratkoročno ni mogoče pričakovati, delež 
evropskih družb v svetu pa se zmanjšuje. Evropska jeklarska industrija je ogrožena, saj jo kot 
posledica različnih dejavnikov pesti izguba konkurenčnosti.

 Finančna in gospodarska kriza vpliva na industrijske sektorje, ki uporabljajo jeklo, 
zato je povpraševanje po jeklu močno upadlo. Gradbeni in avtomobilski sektor danes 
obsega polovico trga in v nasprotju z drugimi regijami ni pričakovati, da bi se 
povpraševanje povečalo. 

 Države v vzponu, zlasti Kitajska, so v zadnjih desetih letih ogromno vlagale v gradnjo 
jeklarn, da bi sledile visoki stopnji rasti, in tako ustvarile problem presežnih 
zmogljivosti po vsem svetu. Zaradi presežnih zmogljivosti se zvišujejo cene surovin, 
cene jekla pa se prisilno znižujejo, kar se nazadnje kaže v nižjih stopnjah dobička. 

 Družbe izven Evrope poleg tega ne spoštujejo enakih regulativnih okvirov, zato imajo 
nižje stroške poslovanja. 

 Jeklarstvo je energijsko intenzivna industrija, zato vse večje razlike v cenah energije v 
Evropi in tretjih državah pomembno vplivajo na konkurenčnost jeklarske industrije.

Poročevalec pozdravlja akcijski načrt za jeklo, ki ga je predstavila Evropska komisija, in 
predlaga vrsto ukrepov za izboljšanje trenutnih razmer v jeklarski industriji.

Ker jeklo ostaja ključni material v industrijskih vrednostnih verigah v Evropi, poročevalec 
predlaga, da se poveča povpraševanje v glavnih sektorjih, ki uporabljajo jeklo, med katere 
sodijo novih industrijski sektorji z visokim potencialom rasti. Poziva tudi k boljšemu 
spremljanju trga, kar bi industriji lahko pomagalo, da bi vnaprej predvidela cikle 
povpraševanja, oblastem pa, da bi se borile proti nezakonitemu ravnanju.

V jeklarski industriji je danes neposredno zaposlenih 350 000 ljudi, več milijonov delavcev pa 
je zaposlenih v povezanih industrijskih sektorjih, vendar se zaradi prilagajanja krizi število 
delovnih mest zmanjšuje, kar je povezano z izgubo znanja in spretnosti, ki jih je težko 
nadomestiti, ko so vrne cikel pozitivne rasti. Poročevalec zato poziva k ukrepom za 
zmanjševanje socialnih posledic prestrukturiranja industrije, vključno z uporabo skladov EU.

Zanesljiva oskrba z energijo po dostopnih cenah

V primerjavi s konkurenti je cena energije v Evropi previsoka. V energijsko intenzivnih 
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panogah, kot je jeklarstvo, cene energije pomembno prispevajo k stroškom in tako vplivajo na 
konkurenčnost sektorja. Poročevalec zato meni, da je uspešno delovanje enotnega 
energetskega trga nujen predpogoj za oskrbo jeklarske industrije z varno in trajnostno 
energijo po dostopnih cenah.

Varovanje podnebja in vpliv na okolje

Poročevalec podpira prizadevanja industrije za zmanjševanje vpliva na okolje in priznava 
blažilno vlogo jekla. Evropa bi morala še naprej imeti vodilno vlogo na področju trajnostne 
proizvodnje in krožnega gospodarstva ter se obenem izogibati nevarnosti selitve virov CO2. 
Poročevalec zato predlaga ukrepe za regulativno ureditev vpliva na okolje ter obenem za 
zmanjšanje regulativnih stroškov. Poleg tega se zavzema za nadaljnji razvoj trga odpadnega 
jekla kot načina za zmanjševanje emisij ter porabe energije in surovin.

Enaki konkurenčni pogoji na mednarodni ravni

Poročevalec predlaga boj proti asimetričnim trgovinskim sporazumom, črnim trgom jeklenih 
izdelkov in odpadkov ter pretiranemu nadzoru nekaterih tretjih držav nad pretokom surovin, 
ki ogroža dostop Evrope do njih.

Raziskave, razvoj in inovacije

Inovativnost je gonilo konkurenčnosti. Poročevalec ugotavlja, da so za vzpostavljanje 
inovativne jeklarske industrije potrebne velike kapitalske naložbe, povezane z velikimi 
tveganji in dolgimi vračilnimi dobami. Zato predlaga nadaljnje ukrepe za spodbujanje 
inovacij v Evropi z inovativnimi finančnimi instrumenti. Poleg tega poročevalec poziva, naj 
se javna poraba osredotoči na prehod na večje merilo pri uporabi prebojnih tehnologij, ki 
zasledujejo zmanjšanje vpliva na okolje ter porabe energije in surovin.


