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Przedmiot: Sytuacja w sektorze stalowym 

Od czasu kryzysu finansowego w 2008 r. europejski sektor stalowy znajduje się pod niespotykaną 
dotychczas presją i szeroko zakrojona redukcja miejsc pracy w tym sektorze były w całej Europie 
głównym tematem debaty politycznej w ostatnich tygodniach. Przy europejskim zużyciu wciąż o ok. 
25% niższym w porównaniu ze zużyciem sprzed kryzysu problem ograniczonego popytu w Europie 
nasilił się w związku z ogólniejszymi globalnymi wyzwaniami, które obecnie stawiają ten sektor w 
niebezpiecznej pozycji. 

Choć presja na sektor stalowy jest spowodowana kilkoma różnymi czynnikami, takimi jak względnie 
silne waluty europejskie oraz wysokie ceny energii, nie możemy ignorować faktu, że przemysł pada 
ofiarą nieuczciwej konkurencji i antykonkurencyjnych zachowań rynkowych. W wyniku spowolnienia 
krajowego zużycia eksport chińskiej stali wzrósł o 28% z pierwszej połowie 2015 r., zalewając 
światowy rynek stalą, która jest często sprzedawana zagranicą ze stratą. To dramatycznie 
destabilizuje światowy rynek stali oraz przepływy handlowe, a tym samym szkodzi całemu 
europejskiemu sektorowi produkcji stali, który liczy 330 000 miejsc pracy. 

Oprócz tych utrudnień, istnienie pułapu kwoty kompensaty, jaką rządy mogą przekazać na pokrycie 
kosztów pośrednich wynikających z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji – doliczanych 
do ceny przez wytwórców energii elektrycznej – oznacza, że huty stali również płacą część kosztów 
ETS powiązanych z kupowaną przez nie energią elektryczną.  

– Czy Komisja ściśle monitoruje istniejące środki antydumpingowe w odniesieniu do Chin w celu 
rozszerzenia ich na dużą skalę w przypadku potwierdzenia się zarzutów o dumping i zachowania 
antykonkurencyjne?  

– Czy Komisja miała bezpośredni kontakt z rządem Chin w celu osiągnięcia polubownego 
rozwiązania tej kwestii?  

– Czy Komisja może w trybie pilnym zbadać środki pozwalające znacznie szybciej udzielać pomocy 
państwa energochłonnym gałęziom przemysłu, aby pomóc zrównoważyć ww. dodatkowe formy 
nacisku?  

– Czy Komisja uważa, że istniejące ramy pomocy państwa są wystarczająco solidne, aby zaradzić 
obecnym problemom, przed jakimi stoi sektor stalowy w UE? Czy państwa członkowskie 
wymagają lepszego doradztwa w sprawie dozwolonych rodzajów interwencji? 
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