
1041123.CS PE 485.144 

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000088/2014 

Komisi 
článek 128 jednacího řádu 

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 
za skupinu S&D 

Předmět: Konkurenceschopnost ocelářského průmyslu v Evropské unii 

Vzhledem k tomu, že  

– ocelářství je stále považováno za jedno z klíčových odvětví evropského průmyslu, jak dokazuje 
strategický plán pro ocelářství v Evropě představený Evropskou komisí v červnu 2013; 

– v roce 2011 se společnost ThyssenKrupp (TK) rozhodla opustit odvětví nerezavějící oceli 
prostřednictvím odloučení oblasti „stainless“ a vytvořením dceřiné společnosti Inoxum a v roce 
2012 finská železářská skupina Outokumpu formálně předložila nabídku na odkoupení 70 % 
společnosti Inoxum; 

– v květnu 2012 zahájila Komise důkladné šetření ohledně koupě společnosti Inoxum skupinou 
Outokumpu a dospěla k negativnímu závěru s tím, že daná opatření nebyla dostatečná;  

– dne 12. února 2014 dospěla Komise k závěru, že návrh na opětovné odkoupení společností 
Acciai speciali Terni (AST) a Outokumpu (VDM) skupinou ThyssenKrupp je v souladu 
s nařízením EU o spojování podniků a komisař Almunia prohlásil: „společnost ThyssenKrupp 
slíbila, že bude rozvíjet AST jako silného a věrohodného konkurenta Outokumpu a ostatních 
subjektů na trhu“; 

– dne 31. října 2014 zaslali komisaři Almunia a Nelli Feroci předsedovi Poradní komise pro 
průmyslové změny (CCMI) dopis, v němž uvedli, že „Komise přijala zvláštní opatření k zajištění 
toho, aby nebyla ohrožena budoucnost AST jakožto významného konkurenta v ocelářském 
odvětví“; 

– nový podnikatelský plán společnosti ThyssenKrupp předpokládá, že během finančního roku 
2015–2016 dojde k uzavření jedné ze dvou stávajících elektrických pecí v AST Terni a snížení 
počtu zaměstnanců o přibližně 550 osob; 

může Komise uvést, 

1. zda má v úmyslu ověřit si, že plán předložený společností ThyssenKrupp skutečně učiní AST 
součástí strategie trhu a mezinárodní konkurenceschopnosti a že s ohledem na evropské 
standardy environmentální udržitelnosti stanovené Komisí, které AST již dodržuje, zaručí 
zachování ústřední role tohoto podniku v evropské výrobě nerezavějící oceli? 

2. zda má v úmyslu začlenit do evropského plánu pro ocelářství nástroje, které by byly okamžitě 
použitelné a umožnily by Evropě, aby udržela konkurenceschopnost podniků specializovaných na 
výrobu oceli na evropském a mezinárodním trhu? 

3. zda se stejně jako my domnívá, že uzavření jedné ze dvou pecí by mohlo mít negativní dopady 
z hlediska konkurence v tomto odvětví, jelikož AST Terni má být „silným a věrohodným“ 
konkurentem ve výrobě nerezavějící oceli? 
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