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Betreft: Situatie in de staalsector 

De Europese staalindustrie staat sinds de financiële crisis van 2008 onder ongekend zware druk, en in 
heel Europa stond het politieke debat de afgelopen weken vaak in het teken van het massale 
banenverlies. Niet alleen ligt de Europese consumptie nog steeds circa 25% lager dan voor de crisis, 
het effect van de gedaalde vraag in Europa wordt ook nog eens versterkt door bredere mondiale 
problemen die de industrie thans in een gevaarlijke positie brengen. 

De problemen in de staalindustrie zijn enerzijds toe te schrijven aan een aantal verschillende factoren, 
zoals de relatief sterke Europese munten en de hoge energieprijzen, maar anderzijds heeft de 
industrie ook onmiskenbaar te kampen met oneerlijke concurrentie en mededingingsverstorend 
marktgedrag. Als gevolg van de afnemende binnenlandse consumptie is de Chinese staalexport in het 
eerste semester van 2015 met 28% gestegen en overspoelt China de wereldmarkt met staal, dat vaak 
met verlies in het buitenland wordt verkocht. Dat werkt uiterst destabiliserend voor de mondiale 
staalmarkt en de -handel, en heeft dus ook schadelijke gevolgen voor de Europese staalindustrie als 
geheel, waarin 330 000 mensen werkzaam zijn. 

Naast deze moeilijkheden is er ook nog eens het plafond voor de compensatie die de regeringen 
mogen verlenen voor de indirecte kosten van het EU-emissiehandelssysteem (ETS), die 
doorberekend worden in de elektriciteitsprijzen, wat betekent dat de staalfabrieken ook een deel 
moeten betalen van de ETS-kosten van de elektriciteit die zij kopen.  

– Houdt de Commissie de bestaande antidumpingmaatregelen in verband met China nauwgezet in 
het oog en overweegt zij die aan te scherpen indien zou worden aangetoond dat er sprake is van 
grootscheepse dumping en mededingingsverstorend marktgedrag?  

– Staat de Commissie rechtstreeks in contact met de Chinese regering om een minnelijke 
schikking te treffen over deze kwestie?  

– Kan de Commissie met spoed bezien welke mogelijkheden er zijn om veel sneller staatssteun 
goed te keuren voor energie-intensieve industrieën om de hierboven beschreven bijkomende 
problemen te helpen compenseren?  

– Vindt de Commissie het huidige kader voor staatssteun goed genoeg om het hoofd te kunnen 
bieden aan de problemen waarmee de staalsector in de EU momenteel kampt? Vragen de 
lidstaten om betere richtsnoeren inzake interventies die toegestaan zouden kunnen worden? 
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