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for S&D-Gruppen 

Om: Stålindustriens konkurrenceevne i Den Europæiske Union 

– Stålsektoren betragtes stadig som en af nøglesektorerne i europæisk industri, som det fremgår 
af den strategiske plan for stålindustrien i Europa, som Kommissionen forelagde i juni 2013. 

– I 2011 besluttede ThyssenKrupp (TK) at forlade sektoren for rustfri stål og at afvikle sine 
aktiviteter inde for dette område og oprettede til dette formål Inoxum. I 2012 formaliserede den 
finske stålkoncern Outokumpu tilbuddet om at købe 70 % af Inoxum.  

– I maj 2012 indledte Kommissionen en indgående undersøgelse af Outokumpus overtagelse af 
Inoxum med det negative resultat, at disse foranstaltninger ikke var tilstrækkelige. 

– Den 12. februar 2014 konkluderede Kommissionen, at TK's forslag om at tilbagekøbe Acciai 
speciali Terni (AST) og Outokumpu (VDM) var i overensstemmelse med EU's 
markedskoncentrationsregulering, og kommissær Joaquín Almunia erklærede, at ThyssenKrupp 
har forsikret, at de vil udvikle AST som en stærk og troværdig konkurrent til Outokumpu og andre 
aktører på markedet. 

– Af en skrivelse af 31. oktober fra kommissærerne Joaquín Almunia og Nelli Feroci til formanden 
for CCMI fremgår det, at Kommissionen har truffet særlige foranstaltninger med henblik på at 
sikre, at AST's fremtid som en stor konkurrent i stålsektoren ikke bringes i fare. 

– Den nye virksomhedsplan for Thyssen Krupp indebærer lukning af en af de nuværende to 
elektriske ovne hos AST Terni inden udgangen af skatteåret 2015-2016 og reduktion af 
arbejdsstyrken med ca. 550 medarbejdere.  

1. Agter Kommissionen at undersøge, om ThyssenKrupps plan virkelig indplacerer AST i en 
international markeds- og konkurrencestrategi, som bl.a. tager hensyn til de europæiske 
standarder for miljømæssig bæredygtighed, som Kommissionen var vedtaget, og som AST 
allerede lever op til, for at sikre, at den europæiske produktion af rustfri stål bevarer en central 
rolle? 

2. Agter Kommissionen at forsyne den europæiske stålplan med instrumenter, der straks er 
operative, og som giver Europa mulighed for at bevare stålvirksomheder, der er 
konkurrencedygtige på det europæiske og det internationale marked?  

3. Mener Kommissionen - i betragtning af at AST Terni bør være en "stærk og troværdig" 
konkurrent inden for produktionen af rustfri stål - ikke ligesom vi, at lukningen af den ene af de to 
ovne vil kunne få negative konsekvenser i forhold til konkurrencen i sektoren? 
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