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Om: Situationen i stålsektoren 

Den europæiske stålindustri har været udsat for et hidtil uset pres, siden det finansielle sammenbrud i 
2008, og store tab af arbejdspladser har været hovedtemaet for den politiske debat i hele Europa i de 
seneste uger. Med et europæisk forbrug, der stadig ligger omkring 25 % lavere end før krisen, er den 
faldende efterspørgsel i Europa blevet forværret af bredere globale udfordringer, som nu bringer 
industrien i en prekær situation. 

Selvom presset på stålindustrien er baseret på en række forskellige faktorer, såsom den relative 
styrke af de europæiske valutaer og høje energipriser, kan vi ikke se bort fra, at sektoren er udsat for 
illoyal konkurrence og konkurrencebegrænsende adfærd. Som følge af et faldende indenlandsk 
forbrug, er den kinesiske ståleksport steget med 28 % i de første seks måneder af 2015 og har 
oversvømmet verdensmarkedet med stål, der ofte sælges i udlandet med tab. Dette destabiliserer i 
dramatisk grad det globale stålmarked og handelsstrømmen og udgør dermed en trussel for den 
europæiske stålproduktion som helhed, en industri, der tegner sig for 330 000 arbejdspladser. 

Ud over disse vanskeligheder betyder eksistensen af et loft over størrelsen af den kompensation, som 
staten kan yde for de indirekte omkostninger til EU’s emissionshandelsordning (ETS) – som slår 
igennem på priserne fra elværkerne – at stålværker også betaler en del af de ETS-omkostninger, der 
er forbundet med al den elektricitet, de køber.  

– Overvåger Kommissionen nøje de eksisterende antidumpingforanstaltninger over for Kina med 
henblik på at forlænge dem, i tilfælde af at der kan påvises omfattende dumping og 
konkurrencebegrænsende adfærd?  

– Har Kommissionen haft direkte kontakt med den kinesiske regering med henblik på at nå frem til 
en mindelig løsning på dette problem?  

– Kan Kommissionen omgående se nærmere på midlerne til meget hurtigere 
statsstøttegodkendelse for energiintensive industrier med henblik på at hjælpe med til at opveje 
de ovennævnte supplerende former for pres?  

– Er Kommissionen af den opfattelse, at de eksisterende statsstøtteregler er robuste nok til at klare 
de nuværende udfordringer, som stålindustrien i EU står over for? Kræver medlemsstaterne 
bedre vejledning om, hvilke former for indgreb der kan være tilladt? 
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