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Rezoluția Parlamentului European referitoare la sectorul siderurgic din Uniunea 
Europeană
(2014/2976(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 iunie 2013 intitulată „Plan de acțiune 
pentru o industrie siderurgică competitivă și durabilă în Europa” (COM(2013)0407),

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei din 24 iunie 2014 intitulat 
„Stadiul punerii în aplicare a Comunicării Comisiei intitulate «Plan de acțiune pentru o 
industrie siderurgică competitivă și durabilă în Europa» din 11 iunie 2013 
(COM(2013)0407)” (SWD(2014)0215),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 22 ianuarie 2014 intitulată „Pentru o 
renaștere industrială europeană” (COM(2014)0014), 

– având în vedere Rezoluția sa din 4 februarie 2014 referitoare la planul de acțiune pentru 
o industrie siderurgică competitivă și durabilă în Europa1,

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la industria siderurgică și la 
restructurarea, transferul și închiderea întreprinderilor din UE,

– având în vedere întrebarea adresată Comisiei cu privire la combinatul siderurgic Acciai 
Speciali Terni (AST) din Italia (O-000087/2014),

– având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât este în interesul întregii UE să mențină activitățile care constituie structura sa 
industrială;

B. întrucât industria siderurgică are un rol esențial pentru creșterea și prosperitatea din 
Europa și întrucât o industrie siderurgică europeană competitivă reprezintă fundamentul 
dezvoltării și creării de valoare pentru multe alte sectoare industriale majore;

C. întrucât unul dintre obiectivele UE este de a sprijini industria siderurgică și de a se 
asigura că rămâne competitivă și capabilă să se adapteze la condițiile în schimbare de pe 
piețele europene și non-europene;

D. întrucât sectorul siderurgic al UE se confruntă cu o concurență puternică pe piața 
mondială deoarece țările terțe sunt supuse unor reglementări și norme diferite și întrucât 
acest sector cunoaște, de asemenea, dificultăți în ceea ce privește accesul la materii 
prime, care adesea au un cost mai ridicat decât pentru concurență;

1 Texte adoptate, P7_TA(2014)0069.
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E. întrucât industria siderurgică din Europa se confruntă cu provocări structurale 
importante, o cerere slabă, capacitate excedentară, preocupări permanente cu privire la 
prețurile mari la energie și impactul sistemului de comercializare ale emisiilor (ETS), 
precum și alte acte legislative constrângătoare;

F. 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;

G. întrucât, în ultimii ani, industria siderurgică s-a confruntat cu provocări în ceea ce 
privește restructurarea și fuziunile industriale;

H. întrucât, în ultimii ani, industria siderurgică și-a modernizat considerabil combinatele 
prin utilizarea unor tehnologii de ultimă generație, reducând astfel în mod radical 
emisiile;

I. întrucât contextul economic tensionat creează dificultăți sociale enorme pentru lucrătorii 
și regiunile în cauză și întrucât întreprinderile în curs de restructurare ar trebui să 
acționeze într-un mod responsabil din punct de vedere social, deoarece experiența ne 
arată că o restructurare de succes necesită un dialog social adecvat;

J. întrucât industriile de înaltă tehnologie, cum ar fi sectorul siderurgic, joacă un rol 
esențial în restabilirea competitivității și creșterii și întrucât trebuie depuse eforturi 
pentru a se asigura că acestea continuă să opereze eficient în cadrul UE;

1. solicită Comisiei să furnizeze, pe termen scurt, o imagine clară a industriei siderurgice 
din Europa, inclusiv în ceea ce privește schimbările majore care au loc; subliniază că 
este important pentru toate părțile interesate, inclusiv statele membre și Comisia, să se 
monitorizeze atent evoluțiile actuale pentru a îmbunătăți reziliența, în scopul protejării 
patrimoniului industrial și al forței de muncă în cauză; 

2. reamintește faptul că, în urma expirării Tratatului de instituire a Comunității Europene a 
Cărbunelui și Oțelului, Comisia are dreptul să abordeze impactul economic și social al 
evoluțiilor din industria europeană a oțelului;

3. invită Comisia, prin urmare, să elaboreze o strategie care să includă inițiative pe termen 
mediu și lung de sprijinire și stimulare a competitivității industriei siderurgice;

4. consideră că Comisia trebuie să acorde mai multă importanță politicii industriale și 
necesității de a redinamiza competitivitatea industriei europene în contextul 
provocărilor cu care este confruntată pe piața mondială; 

5. consideră că redresarea economică europeană depinde în mare măsură de o industrie 
prelucrătoare mai puternică, în care oțelul joacă un rol-cheie; consideră că acest lucru va 
necesita investiții importante în cercetare și inovare în vederea îmbunătățirii produselor, 
eficienței și proceselor; 

6. îndeamnă Comisia să aibă în vedere alocarea unei părți semnificative din planul său de 
investiții în valoare de 315 miliarde EUR unor proiecte de infrastructură pe termen lung 
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viabile și inovării în ceea ce privește macro-proiectele industriale, inclusiv proiectele 
legate de eficiența energetică și tehnologiile cu emisii scăzute de carbon, care ar putea, 
de asemenea, stimula în mod semnificativ cererea de oțel în UE;

7. recunoaște eforturile depuse de industria siderurgică în favoarea unei siderurgii durabile 
și ecologice;

8. consideră că, deși problemele industriei derivă din cererea în scădere la nivel mondial, 
capacitate excedentară și prețurile mari la energie, un mediu de reglementare inflexibil a 
împiedicat industria să răspundă rapid la evoluțiile pieței, fapt care a dus la accentuarea 
dificultăților sale; consideră, în acest context, că legislația, ca de exemplu cea referitoare 
la ETS, trebuie să fie adaptată exigențelor viitorului pentru a lua în considerare ultimele 
evoluții tehnologice și pentru a permite evaluarea comparativă a celor mai inovatoare 
combinate și a progreselor făcute de industrie;

9. constată cu regret frecvența redusă a reuniunilor ale Grupului la nivel înalt privind 
oțelul; consideră că este esențial ca autoritățile regionale și locale din zonele în care se 
află întreprinderile siderurgice să fie implicate îndeaproape, facilitând și încurajând 
participarea tuturor părților interesate pentru promovarea cooperării și a schimburilor de 
informații și ale celor mai bune practici între statele membre în cauză;

10. invită, prin urmare, Comisia să convoace cât mai curând posibil Grupul la nivel înalt 
privind oțelul, cu participarea Parlamentului, așa cum s-a procedat în trecut, pentru a 
discuta cele mai importante și stringente probleme, în special propunerile de închidere 
sau cazurile de restructurare din UE; consideră că această reuniune ar trebui programată 
astfel încât activitatea Grupului la nivel înalt privind oțelul să poată alcătui o bază 
pentru discuțiile din cadrul Consiliului Competitivitate;

11. invită Comisia să organizeze anual cu alte industrii mari consumatoare de energie o 
reuniune tematică axată, de exemplu, pe concurență, reforma structurală, politicile din 
domeniile energiei sau climei sau o mai bună reglementare, dat fiind faptul că unele 
dintre preocupările sectorului siderurgic sunt relevante și pentru alte industrii 
energointensive;

12. invită Comisia, să se asigure că, în cadrul programului pentru o mai bună legiferare, 
sectorul siderurgic este luat în considerare în mod corespunzător în toate evaluările de 
impact și propunerile ulterioare; 

13. invită statele membre să ia în considerare introducerea de măsuri care pot reduce 
costurile mari de energie pe care le suportă sectorul siderurgic în Europa în comparație 
cu concurenții săi la nivel mondial; invită Comisia, în plus, să monitorizeze constant 
preocupările legate de relocarea emisiilor de carbon și dumpingul ecologic și să ia în 
considerare introducerea de măsuri care ar putea remedia astfel de situații; 

14. solicită continuarea investițiilor în cercetarea și dezvoltarea în materie de captare și 
stocare a dioxidului de carbon, deoarece progrese semnificative în acest domeniu ar 
putea reduce în mod semnificativ emisiile globale din sectorul siderurgic pe termen 
lung;
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15. consideră că, pentru ca producătorii europeni din domeniul siderurgiei să fie competitivi 
pe piața mondială, este necesară o concurență puternică pe piața internă a UE, care va fi 
motorul unei competitivități mai bune; invită Comisia, în acest context, să-și mențină 
poziția fermă împotriva unor eventuale denaturări ale competiției pe piața internă;

16. invită toți factorii de decizie, în acest context, să creeze cadrul de reglementare adecvat 
pentru dezvoltarea industriei siderurgice în Europa, prin altele prin adoptarea de măsuri 
de îmbunătățire a competențelor și flexibilității forței de muncă, punând mai mult 
accentul pe cercetarea și inovarea industrială care se axează pe produse și procese și 
prin asigurarea sprijinului acordat măsurilor luate de industrie în favoarea reformelor 
structurale, inclusiv tuturor consecințelor sociale ale acestor reforme; 

17. solicită statelor membre să utilizeze instrumentele politice pe care le au la dispoziție 
pentru a atenua costurile sociale de ajustare legate de restructurări și închideri și pentru 
a asigura menținerea și dezvoltarea competențelor relevante pentru a contribui la 
satisfacerea viitoarelor nevoi ale industriei; 

18. invită Comisia să combată în timp util și eficient importurile de oțel pe piața UE care au 
fost subvenționate ilegal și au făcut obiectului unui dumping în mod ilegal și să 
utilizeze, atunci când este cazul, instrumentele de apărare comercială compatibile cu 
legislația UE; 

19. salută și sprijină pe deplin planul de acțiune al Comisiei pentru industria siderurgică, 
prezentat în iunie 2013, și documentul de lucru ulterior al serviciilor Comisiei, din iunie 
2014, privind punerea în aplicare a respectivului plan de acțiune; consideră totuși că, 
având în vedere climatul economic dificil care persistă, un raport anual privind punerea 
în aplicare a planului de acțiune ar trebui prezentat pentru a valorifica rezultatele 
pozitive ale anului trecut și pentru a menține această dinamică;

20. invită Comisia să sprijine inițiativele, așa cum se propune în planul de acțiune pentru 
oțel, care vor contribui la stimularea competitivității generale a sectorului, inclusiv 
politicile care ajută la a demonstra calitatea produselor de oțel ale UE; 

21. consideră că o parte din plan trebuie să orienteze siderurgia europeană către o producție 
de înaltă calitate și către produse avansate din punct de vedere tehnologic pentru a 
permite diferențierea de concurenții la nivel mondial, prin utilizarea capacităților 
europene de cercetare, dezvoltare și inovare;

22. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, 
Consiliului și guvernelor și parlamentelor statelor membre.


