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Θέμα: Κατάσταση του χαλυβουργικού τομέα 

Η ευρωπαϊκή χαλυβουργία βρίσκεται υπό πρωτοφανή πίεση, από την έναρξη της χρηματοπιστωτικής 
κρίσης το 2008· τις τελευταίες εβδομάδες, οι μεγάλης κλίμακας απώλειες θέσεων εργασίας στον κλάδο 
αυτόν έχουν βρεθεί στο πρώτο πλάνο των πολιτικών συζητήσεων στην Ευρώπη. Τη στιγμή που η 
κατανάλωση χάλυβα στην Ευρώπη είναι ακόμα περίπου 25% χαμηλότερη από ό,τι πριν από την 
κρίση, η μειωμένη ευρωπαϊκή ζήτηση επιδεινώνεται από ευρύτερες παγκόσμιες προκλήσεις που έχουν 
φέρει τη χαλυβουργία σε επικίνδυνη θέση. 

Οι πιέσεις στη χαλυβουργία οφείλονται σε μια σειρά διαφορετικούς παράγοντες, όπως η σχετικά 
ισχυρή θέση των ευρωπαϊκών συναλλαγματικών ισοτιμιών και οι υψηλές τιμές της ενέργειας· ωστόσο, 
δεν μπορεί να αγνοηθεί το γεγονός ότι ο κλάδος αυτός βρίσκεται αντιμέτωπος με αθέμιτο ανταγωνισμό 
και αντιανταγωνιστικές συμπεριφορές στην αγορά. Ως συνέπεια της επιβραδυνόμενης εσωτερικής 
ζήτησης, οι εξαγωγές χάλυβα από την Κίνα αυξήθηκαν κατά 28% το πρώτο εξάμηνο του 2015, 
πλημμυρίζοντας την παγκόσμια αγορά με χάλυβα που, συχνά, πωλείται σε τιμές κάτω του κόστους. 
Το γεγονός αυτό έχει αποσταθεροποιήσει δραματικά την παγκόσμια αγορά χάλυβα και τις εμπορικές 
ροές, θέτοντας σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή χαλυβουργία στο σύνολό της, δηλαδή μια βιομηχανία που 
αριθμεί 330.000 θέσεις εργασίας. 

Επιπλέον αυτών των δυσκολιών, η ύπαρξη ανώτατου ορίου στο ποσό των αντισταθμίσεων που 
μπορούν να διαθέσουν τα κράτη για το έμμεσο κόστος του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ), που μεταφέρεται στις τιμές από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, 
σημαίνει ότι οι χαλυβουργίες πληρώνουν επίσης ένα ποσοστό του κόστους του ΣΕΔΕ, συνδεόμενο με 
την ηλεκτρική ενέργεια που αγοράζουν.  

– Παρακολουθεί η Επιτροπή στενά τα μέτρα αντιντάμπινγκ που σχετίζονται με την Κίνα, με σκοπό 
την επέκτασή τους εάν αποδειχθεί μεγάλης έκτασης ντάμπινγκ και αντιανταγωνιστική 
συμπεριφορά;  

– Είχε η Επιτροπή κάποια άμεση επαφή με την κινεζική κυβέρνηση με σκοπό τη φιλική επίλυση του 
ζητήματος αυτού;  

– Θα μπορούσε η Επιτροπή να εξετάσει επειγόντως τρόπους που θα επέτρεπαν μια πολύ 
ταχύτερη διάθεση κρατικής βοήθειας στις ενεργοβόρες βιομηχανίες, ώστε να τις βοηθήσουν να 
αντιμετωπίσουν τις προαναφερθείσες πρόσθετες πιέσεις;  

– Πιστεύει η Επιτροπή ότι το ισχύον πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις είναι επαρκώς ισχυρό ώστε 
να αντιμετωπίσει τα σημερινά προβλήματα του τομέα της χαλυβουργίας στην ΕΕ; Χρειάζονται τα 
κράτη μέλη καλύτερη καθοδήγηση σχετικά με το είδος των παρεμβάσεων που θα μπορούσαν να 
επιτραπούν; 
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