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Въпрос с искане за устен отговор O-000088/2014 

до Комисията 
Член 128 от Правилника за дейността 

Patrizia Toia, Gianni Pittella, David-Maria Sassoli, Brando Benifei, Simona Bonafè, Mercedes 

Bresso, Renata Briano, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Sergio Gaetano Cofferati, Silvia 

Costa, Andrea Cozzolino, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Enrico Gasbarra, 

Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Kashetu Kyenge, Alessandra Moretti, Luigi 

Morgano, Alessia Maria Mosca, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Elly 

Schlein, Renato Soru, Daniele Viotti, Flavio Zanonato, Dan Nica, Goffredo Maria Bettini 
от името на групата S&D 

Относно: Конкурентоспособността на промишления сектор на стоманата в Европейския съюз 

Като бъде отчетено:  

– че стоманата все още се счита за един от ключовите сектори на европейската 
промишленост, както е видно от стратегическия план за стоманата в Европа, представен от 
Европейската комисия през юни 2013 г.; 

– че през 2011 г. ThyssenKrupp реши да се оттегли от сектора на неръждаемата стомана, 
като се отдели от бранша „stainless“ и създаде Inoxum, а през 2012 г. финландското 
металургично дружество Outokumpu официално внесе оферта за закупуване на 70 
процента от същото дружество Inoxum; 

– че през май 2012 г. Комисията започна задълбочено разследване на закупуването на 
Inoxum от страна на Outokumpu, което приключи с отрицателен резултат и Комисията 
счете, че предприетите мерки не са достатъчни;   

– че на 12 февруари 2014 г. Комисията стигна до заключението,че предложението за 
повторно изкупуване на Acciai speciali Terni и Outokumpu от страната на TK съответства на 
Регламента на ЕС за сливанията и комисарят Алмуня заяви: „ThyssenKrupp предостави 
уверения, че ще развива AST като силен и надежден конкурент на Outokumpu и на други 
предприятия на пазара“; 

– на 31 октомври 2014 г. в писмо на комисарите Алмуня и Нели Ферочи до председателя на 
CCMI се посочваше, че „Комисията е предприела конкретни мерки, за да гарантира, че 
бъдещето на AST като значителен конкурент в сектора на стоманата няма да бъде 
осуетено“; 

– новият промишлен план на ThyssenKrupp прогнозира до данъчната 2015-2016 г. 
закриването на една от двете електропещи на AST Terni, както и съкращаване на близо 
550 наети лица; 

Може ли Комисията да информира: 

1. дали възнамерява да провери дали представения от ThyssenKrupp план в действителност 
включва AST в рамките на пазарна стратегия и стратегия в областта на международната 
конкуренция, включително като отчита европейските стандарти за устойчивост на околната 
среда, определени от Комисията, които AST вече е достигнало, и следователно предоставя 
 гаранция за запазването на централна роля в европейското производство на неръждаема 
стомана?  

2. дали възнамерява да осигури на европейския план за стоманата инструменти, които могат 
незабавно да заработят и да позволят на Европа да запази конкурентоспособността в 
рамките на европейския и на международния пазар на специализираните в сектора на 
стоманата предприятия ?  
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3. дали е съгласна с нашето становище, че закриването на една от двете електропещи би 
могло да се отрази отрицателно на конкуренцията в сектора, като се има предвид че AST 
Terni би трябвало да бъде „силен и надежден“ конкурент в областта на производството на 
неръждаема стомана? 
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