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Tárgy: Az acélipari ágazatban kialakult helyzet 

Az európai acélipari ágazat a 2008-as pénzügyi válság óta soha nem látott nyomás alatt áll, és a 
nagyarányú munkahelyvesztés az elmúlt hetekben Európa-szerte folytatott politikai viták központi 
témája volt. Mivel az európai fogyasztás még mindig mintegy 25%-kal alacsonyabb szinten áll, mint a 
válság előtt, a leszűkült európai keresletet szélesebb körű kihívások súlyosbítják, amelyek miatt az 
ágazat veszélyes helyzetbe került. 

Míg az acélipari ágazatra nehezedő nyomás számos különböző tényezőn, így az európai 
fizetőeszközök viszonylagos erején és a magas energiaárakon alapul, nem hagyhatjuk figyelmen kívül 
azt a tényt, hogy az iparág tisztességtelen versennyel és versenyellenes magatartással néz szembe. A 
lassuló belső fogyasztás eredményeként a kínai acélipari export 2015 első félévében 28%-kal 
emelkedett, olyan acélipari termékekkel öntve el a világpiacot, amelyet külföldön gyakran 
veszteséggel értékesítenek. Ez drámaian destabilizálja a globális acélpiacot és a kereskedelmi 
forgalmat, veszélyeztetve a 330 000 munkahelyet biztosító európai acélipar egészét. 

E nehézségeken túl az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszere (ETS) közvetett – a villamosenergia-
termelők által az árakba épített – költségei vonatkozásában a kormányok által biztosítható 
kompenzáció összegének maximalizálása azt jelenti, hogy az acélipari üzemek az általuk vásárolt 
villamos-energiára vonatkozó, ETS-hez kapcsolódó költségek egy részét is kifizetik.  

– Szorosan nyomon követi-e a Bizottság a Kínára vonatkozó, meglévő dömpingellenes 
intézkedéseket, azok bizonyítható, nagyarányú dömping és versenyellenes magatartás esetében 
való kiterjesztése céljából?  

– Közvetlenül megkereste-e a Bizottság a kínai kormányt a szóban forgó ügy békés rendezése 
céljából?  

– Meg tudná-e a Bizottság sürgősen vizsgálni, hogy milyen eszközökkel gyorsíthatná fel az állami 
támogatás engedélyeztetését az energiaigényes iparágak számára a nyomás fent említett 
formáinak ellensúlyozása céljából?  

– Elegendően erősnek tartja-e a Bizottság az állami támogatások meglévő keretét az acélipari 
ágazat jelenlegi problémáinak megoldására? Jobb iránymutatásra van-e szükségük a 
tagállamoknak a megengedhető beavatkozással kapcsolatban? 
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