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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om handlingsplan för en konkurrenskraftig och hållbar stålindustri i Europa
(2013/2177(INI)) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av avdelning XVII artikel 173 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (före detta artikel 157 i fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen) om unionens industripolitik och bland annat unionsindustrins 
konkurrensförmåga,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 juni 2013 om handlingsplanen 
för stålindustrin, med titeln Handlingsplan för en konkurrenskraftig och hållbar 
stålindustri i Europa (COM(2013)0407),

– med beaktande av rapporten av den 10 juni 2013, som kommissionen beställt från 
Centre for European Policy Studies, med titeln Undersökning av den kumulativa 
kostnadsinverkan på stålindustrin1,

– med beaktande av sin resolution av den 21 maj 2013 om regionala strategier för 
industriområden i Europeiska unionen2,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 mars 2013 med titeln Grönbok –
En ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030 (COM(2013)0169),

– med beaktande av rekommendationerna av den 12 februari 2013 från 
rundabordskonferensen på hög nivå om den europeiska stålindustrins framtid3,

– med beaktande av debatten i Europaparlamentet den 4 februari 2013 om kommissionens 
uttalande med titeln Återhämtning i den europeiska industrin med tanke på de rådande 
svårigheterna (2013/2538(RSP)),

– med beaktande av sin resolution av den 13 december 2012 om EU:s stålindustri4,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 oktober 2012 med titeln 
En starkare europeisk industri för tillväxt och ekonomisk återhämtning – Uppdatering av 
meddelandet om industripolitiken (COM(2012)0582),

– med beaktande av sin resolution av den 14 juni 2012 med titeln Inremarknadsakten:
De kommande åtgärderna för att skapa tillväxt5,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 30 maj 2012 med titeln Insatser för 
stabilitet, tillväxt och arbetstillfällen (COM(2012)0299),

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/steel-cum-cost-imp_en.pdf
2 Antagna texter, P7_TA(2013)0199.
3 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/metals-minerals/files/high-level-roundtable-recommendations_en.pdf
4 Antagna texter, P7_TA(2012)0509.
5 Antagna texter, P7_TA(2012)0258.



PE521.512v01-00 4/10 PR\1005720SV.doc

SV

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 oktober 2011 med titeln 
Industripolitik för stärkt konkurrenskraft (COM(2011)0642),

– med beaktande av sin resolution av den 9 mars 2011 om industripolitik för en globaliserad 
tid1,

– med beaktande av sin resolution av den 11 mars 2010 om att investera i utvecklingen av 
teknik med låga koldioxidutsläpp (SET-planen)2,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 29 februari 2012 med titeln 
Att trygga råvaruförsörjningen för Europas framtida välstånd – förslag till ett europeiskt 
innovationspartnerskap om råvaror (COM(2012)0082),

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 13 december 2011 med titeln 
Materials Roadmap Enabling Low Carbon Energy Technologies (Färdplan för material 
för att möjliggöra energiteknik med låga koldioxidutsläpp) (SEC(2011)1609),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 8 mars 2011 med titeln Färdplan 
för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050 (COM(2011)0112),

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av 
den … 20133,

– med beaktande av yttrandet av den … 2013 från Regionkommittén4,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
yttrandena från utskottet för internationell handel, utskottet för sysselsättning och sociala 
frågor samt utskottet för regional utveckling (A7-0000/2013), och av följande skäl:

A. De europeiska kol- och stålsektorerna regleras av bestämmelserna i EU-fördraget efter det 
att EKSG-fördraget upphört.

B. Den europeiska stålindustrin är den näst största stålproducenten i världen och har en 
strategisk betydelse för flera stora europeiska industrisektorer, såsom transporter på land 
och till sjöss, byggindustri, maskiner, energi och försvar. 

C. Stål kommer att fortsätta vara ett viktigt material för Europas industriella värdekedjor, och 
det ligger därför i Europeiska unionens intresse att behålla den inhemska produktionen av 
stål.

D. Den europeiska stålindustrin är en viktig arbetsgivare med 350 000 direkta arbetstillfällen 
och flera miljoner i besläktade industrier.

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2011)0093.
2 Antagna texter, P7_TA(2010)0064.
3 Ännu ej offentliggjort i EUT.
4 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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E. EU:s andel i den globala stålproduktionen har halverats under de senaste tio åren och Kina 
står nu för nästan 50 procent av produktionen i världen.

F. Trots den europeiska stålproduktionens ledande roll när det gäller forskning och 
utveckling, låg miljöpåverkan och resurseffektivitet, är dess globala konkurrenskraft utsatt 
för risker som ett resultat av en rad olika faktorer: 

 Efterfrågan på stål har sjunkit betydligt till följd av den finansiella och ekonomiska 
krisen.

 Driftskostnaderna är överdrivet höga jämfört med konkurrenternas.

 Det finns stor konkurrens från tredjeländer som inte följer lika konkurrensvillkor.

G. Resultaten av den kumulativa kostnadsundersökningen av stålsektorn visar att efterlevnad 
av EU-bestämmelserna påverkar en betydande del av EU:s stålproducenters 
vinstmarginaler.

H. Mer stålskrot exporteras från EU än vad som importeras till EU och till följd av detta 
förlorar EU stora volymer av värdefulla andrahandsråvaror.

I. Utsikterna till arbete i stålsektorn är mycket oroande, då mer än 65 000 arbetstillfällen har 
gått förlorade i Europa under de senaste åren på grund av kapacitetsminskningar eller 
nedläggningar av anläggningar.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens handlingsplan för stålindustrin i Europa 
som ett viktigt verktyg för att förebygga ännu fler omlokaliseringar av stålproduktionen 
till anläggningar utanför Europa.

2. Europaparlamentet välkomnar kommissionens strategi att fortsätta dialogen mellan 
EU-institutionerna, industriföretagsledare och fackföreningar i form av en permanent 
rundabordsdiskussion på hög nivå för stål.

I. FÖRBÄTTRADE RAMVILLKOR

I.1.  Höja efterfrågan

3. Europaparlamentet understryker att ekonomisk tillväxt är beroende av en starkare 
europeisk industri och uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att öka 
efterfrågan genom att stödja de viktigaste sektorerna som använder stål, stimulera 
villkoren för investeringar, stärka den inre marknaden samt främja europeiska projekt för 
att utveckla infrastrukturen.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa ett instrument för djupgående 
analyser av stålmarknaden, vilket skulle kunna ge exakt information om den europeiska 
och globala balansen mellan tillgång och efterfrågan på stål. Parlamentet anser att 
övervakning av stålmarknaden på ett betydande sätt skulle kunna bidra till öppenhet inom 
stål- och skrotmarknaderna och tillhandahålla värdefull information inför korrigerande 
och proaktiva åtgärder som är oundvikliga på grund av stålindustrins cykliska karaktär.
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I.2. Sysselsättningsfrågor

5. Europaparlamentet anser att kommissionen, medlemsstaterna, industrin och 
fackföreningarna bör agera gemensamt för att behålla och locka kvalificerade arbetstagare 
samt talangfulla och skickliga forskare och chefer till stålsektorn och därmed säkerställa 
en dynamisk och innovativ arbetsstyrka. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att genomföra omedelbara åtgärder för att minska kunskapsförluster och 
minimera förluster av arbetstillfällen.

6. Europaparlamentet understryker att genomförandet av handlingsplanen även bör fokuseras 
på den ekonomiska krisens kortsiktiga påverkan på sektorns arbetsstyrka, och uppmanar 
kommissionen att noga övervaka kapacitetsminskningar och nedläggningar av 
anläggningar i Europa.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omedelbart och fullt ut fördela EU-medel 
för att minska den sociala påverkan från omstrukturering inom industrin.

II. ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRBÄTTRA KONKURRENSKRAFTEN INOM DEN 
EUROPEISKA STÅLINDUSTRIN

II.1 Säker energiförsörjning till överkomligt pris

8. Europaparlamentet noterar att det är stora skillnader i energipriserna för industrin mellan 
EU och dess största konkurrenter. Parlamentet erkänner att energipriserna är viktiga 
kostnadsdrivare för stålindustrin. Parlamentet anser att en väl fungerande inre 
energimarknad är en förutsättning om stålindustrin ska kunna tillhandahållas säker och 
hållbar el till överkomligt pris. 

9. Europaparlamentet betonar att slutandet av långsiktiga energiavtal skulle kunna minska 
risken för lättrörliga energipriser. Parlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla 
information om konkurrensaspekterna av långsiktiga energiförsörjningsavtal.

10. Europaparlamentet betonar att en trygg energiförsörjning är en viktig förutsättning för 
stålindustrin. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkra en trygg energiförsörjning 
genom att utveckla nödvändiga projekt för energiinfrastruktur. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att främja spridningen av naturgaskällor och försörjningsvägar för 
naturgas. Parlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en övergripande 
undersökning av elproduktionens tillräcklighet och att tillhandahålla information om hur 
man behåller flexibilitet i elnätverken.

II.2. Klimatskydd och miljöpåverkan

11. Europaparlamentet påminner om att den europeiska stålindustrin har minskat sina totala 
utsläpp med 25 procent sedan 1990. Parlamentet noterar att stål är helt återvinningsbart 
utan kvalitetsförluster. Parlamentet erkänner att stålprodukter spelar en viktig roll när det 
gäller att möjliggöra övergången till en kunskapsbaserad, resurseffektiv ekonomi med låga 
koldioxidutsläpp.
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12. Europaparlamentet anser att den europeiska stålproduktionen bör upprätthållas genom en 
hållbar stålproduktionsmodell. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta fram och
främja europeiska hållbarhetsstandarder, såsom Steel Construction Products Mark 
(SustSteel).

13. Europaparlamentet betonar att produktion av stål från skrot minskar energitillförseln med 
75 procent och råvarutillförseln med 80 procent. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
säkerställa en effektiv stålskrotsmarknad. Parlamentet uppmuntrar till maximal 
användning av skrot som ett sätt att säkerställa tillgången på råvaror, minska 
energiberoendet, minska utsläppen och arbeta mot en cirkulär ekonomi. Parlamentet 
stöder kommissionens initiativ att inspektera och kontrollera avfallslaster för att undvika 
illegal export av skrot.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förena de klimat- och miljömässiga 
politiska målen med industrins konkurrenskraft samtidigt som risken för koldioxidläckage 
och omlokaliseringar undviks.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra nästa översyn av 
förteckningen över koldioxidläckage genom att använda en öppen metod som tar i 
beaktande ståls mildrande roll och den indirekta påverkan som energipriserna har på 
konkurrensen. Parlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att åtgärderna mot 
koldioxidläckage är fortsatt effektiva genom att behålla stålindustrin i förteckningen över 
läckage.

16. Europaparlamentet betonar att klimatramen för 2030 bör ta i beaktande sektoriella 
skillnader, teknisk genomförbarhet och ekonomisk viabilitet.

II.3. Lika konkurrensvillkor på internationell nivå 

17. Europaparlamentet anser att man vid handelsförhandlingar bör använda ett ömsesidigt 
tillvägagångssätt där man tar hänsyn till faktorer såsom tillgången till nya marknader, 
tillgången till råvaror, risker för koldioxidläckage, lika konkurrensvillkor och 
kunskapsläckage.

18. Europaparlamentet stöder kommissionens förslag till en konsekvensbedömning som ska 
genomföras före tecknandet av frihandelsavtal, med beaktande av den europeiska 
industrins värdekedja i en global kontext.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att kämpa mot snedvriden konkurrens från 
tredjeländer genom att på ett proportionellt och effektivt sätt använda de lämpliga åtgärder 
som står till dess förfogande.

20. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att genomföra de föreslagna åtgärderna för 
att säkra tillgången till kokskol.

21. Europaparlamentet stöder kommissionens förslag till åtgärder för att bekämpa olagliga 
stålproduktsmarknader. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att 
undersöka möjliga åtgärder för att bekämpa momsbedrägeri.
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22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skynda på reformen av regelverket för 
finansmarknaderna i syfte att förebygga spekulativ prisvolatilitet och trygga såväl 
stål- som råvaruförsörjningen.

II.4. Forskning, utveckling och innovation

23. Europaparlamentet noterar att stor spridning av genombrottsteknik är viktig för 
efterlevnaden av planen för koldioxidminskningar i färdplanen för 2050. Parlamentet 
välkomnar målen i Ulcos-programmet för att identifiera och utveckla extremt 
koldioxidsnål ståltillverkningsteknologi.

24. Europaparlamentet håller med kommissionen om att fokus i ramen för Horisont 2020 bör 
ligga på demonstrationer och pilotprojekt för ny teknik och renare och mer resurs- och 
energieffektiv teknik.

25. Europaparlamentet erkänner de finansiella risker som är förknippade med utvecklingen, 
demonstrationen och spridningen av genombrottsteknik. Parlamentet stöder inrättandet av 
kluster, forskningssamarbeten och offentlig–privata partnerskap. Parlamentet uppmuntrar 
användningen av innovativa finansiella instrument, som till exempel 
riskdelningsinstrument. Parlamentet uppmanar Europeiska investeringsbanken och 
Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling att ta fram en långsiktig finansiell 
ram för stålprojekt.

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta genomföra det europeiska 
innovationspartnerskapet om råvaror när det gäller stålindustrin och genom hela 
råvaruvärdekedjan, särskilt med avseende på återvinningsmetoder och nya affärsmodeller.

27. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till 
kommissionen, rådet och medlemsstaternas regeringar och parlament.
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MOTIVERING

Ett av de första stegen mot europeisk integration var samordningen av stålproduktionen 
genom bildandet av europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG). Förutom den historiska 
roll som stål spelar anser föredraganden att den europeiska stålindustrin utgör grunden för 
Europas viktigaste industriella värdekedjor, såsom fordonsindustrin, byggindustrin, 
maskinteknik och elektroteknik samt förnybar energi. Att behålla en konkurrenskraftig 
europeisk stålproduktion är därför av strategisk betydelse för att säkerställa ekonomisk tillväxt 
och arbetstillfällen i Europa.

Den europeiska stålindustrin har förlorat mer än 65 000 arbetstillfällen under de senaste åren 
på grund av nedläggningar av anläggningar. Någon återhämtning för den inhemska 
efterfrågan är inte att vänta på kort sikt och andelen europeiska företag i hela världen sjunker. 
Den europeiska stålindustrin är utsatt eftersom den har förlorat sin konkurrenskraft som ett 
resultat av en rad faktorer.

 Den finansiella och ekonomiska krisen har påverkat stålförbrukande industrier, vilket 
har lett till en avsevärd minskning av efterfrågan på stål. Bygg- och fordonssektorerna 
utgör i dag hälften av marknaden och till skillnad från andra regioner förväntas inte 
efterfrågan stiga under de närmsta åren. 

 Tillväxtländer, särskilt Kina, har investerat enormt mycket i byggandet av nya 
stålproduktionsanläggningar de senaste åren, i takt med sin stora tillväxt, och har på så 
sätt skapat ett överkapacitetsproblem i hela världen. Överkapaciteten har drivit upp 
råvarupriserna samtidigt som stålpriserna har tryckts ner, vilket i slutändan 
undergräver vinstmarginalerna. 

 Dessutom har företagen utanför Europa inte samma regelverk och kan därför ha lägre 
driftskostnader. 

 Stål är en energiintensiv industri och därför påverkar den växande klyftan mellan 
energipriserna i Europa och i tredjeländer stålindustrins konkurrenskraft på ett 
betydande sätt.

Föredraganden välkomnar handlingsplanen för stålindustrin som Europeiska kommissionen 
har presenterat och föreslår en rad åtgärder för att ta itu med den situation som stålindustrin 
befinner sig i i dag.

Då stål kommer att fortsätta vara ett viktigt material för Europas industriella värdekedjor 
föreslår föredraganden att man höjer efterfrågan på stålförbrukande sektorer, vilka inbegriper 
nya industrier med stor tillväxtpotential. Han efterfrågar också bättre marknadsövervakning 
då det skulle kunna hjälpa industrin att förutse efterfrågan och myndigheter att kämpa mot 
olagliga metoder.

Stålindustrin tillhandahåller i dag 350 000 direkta arbetstillfällen och åtskilliga miljoner 
arbetstagare inom besläktade industrier, men anpassningen till krisen resulterade i minskad 
sysselsättning som åtföljdes av kunskapsförluster. Dessa kunskaper kan vara svåra att återfå 
när en positiv tillväxtcykel kommer tillbaka. Därför efterlyser föredraganden åtgärder för att 
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minska den industriella omstruktureringens sociala påverkan, inbegripet utnyttjande av 
EU-medel.

Säker energiförsörjning till överkomligt pris

Energipriserna i Europa är överdrivet höga jämfört med konkurrenterna. För energiintensiva 
industrier, exempelvis stålindustrin, är energipriserna viktiga kostnadsfaktorer som påverkar 
konkurrenskraften inom sektorn. Föredraganden anser därför att en väl fungerande inre 
energimarknad är en förutsättning om stålindustrin ska kunna tillhandahållas säker och hållbar 
energi till överkomligt pris.

Klimatskydd och miljöpåverkan

Föredraganden stöder industrins ansträngningar för att minska miljöpåverkan och erkänner 
ståls mildrande roll. Europa ska fortsätta att gå i bräschen för en hållbar produktion och en 
cirkulär ekonomi samtidigt som man undviker risken för koldioxidläckage och utan att 
äventyra konkurrenskraften. Föredraganden föreslår därför åtgärder för att reglera 
miljöpåverkan samtidigt som man minskar lagstiftningskostnaderna. Föredraganden 
förespråkar en vidareutveckling av stålskrotsmarknaden som ett sätt att minska utsläppen samt 
energi- och råvaruanvändningen.

Lika konkurrensvillkor på internationell nivå

Föredraganden föreslår att man kämpar mot asymmetriska handelsavtal, olagliga stål- och 
skrotproduktsmarknader samt vissa tredjeländers överdrivna kontroll av strömmen av råvaror 
som äventyrar Europas tillgång till dem.

Forskning, utveckling och innovation

Innovation är konkurrenskraftens motor. Föredraganden noterar att skapandet av en innovativ 
stålindustri kräver stora investeringar av kapital, förknippade med stora risker och långa 
återbetalningsperioder. Därför föreslår han ytterligare åtgärder för att främja innovation i 
Europa genom användning av innovativa finansiella instrument. Dessutom uppmanar 
föredraganden till en koncentrering av de offentliga medlen till ökad användning av 
genombrottsteknik som syftar till att minska miljöpåverkan och användningen av energi och 
råvaror.


