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Θέμα: Ανταγωνιστικότητα του κλάδου της χαλυβουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι 

– ο χάλυβας εξακολουθεί να θεωρείται ένας εκ των βασικών τομέων της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, 
γεγονός που αποδεικνύεται από το στρατηγικό σχέδιο για το χάλυβα στην Ευρώπη που υπέβαλε 
η Επιτροπή τον Ιούνιο του 2013· 

– το 2011 η ThyssenKrupp (TK) αποφάσισε να εγκαταλείψει τον τομέα του ανοξείδωτου χάλυβα με 
το διαχωρισμό του τομέα «stainless», δημιουργώντας την Inoxum και το 2012 ο φινλανδικός 
χαλυβουργικός όμιλος Outokumpu επισημοποίησε την προσφορά για την εξαγορά του 70% της 
Inoxum· 

– το Μάιο του 2012 η Επιτροπή διεξήγαγε έρευνα σε βάθος σχετικά με την εξαγορά της Inoxum 
από τον όμιλο Outokumpu καταλήγοντας σε αρνητικά συμπεράσματα, δεδομένου ότι θεωρούσε 
τα μέτρα αυτά ανεπαρκή· 

– στις 12 Φεβρουαρίου 2014 η Επιτροπή αποφάνθηκε ότι η επαναγορά της Acciai speciali Terni 
(AST) και του ομίλου Outokumpu (VDM) εκ μέρους της TK είναι σύννομη σε σχέση με τον 
κανονισμό της ΕΕ περί συγκεντρώσεων και ο Επίτροπος Almunia δήλωσε: «Η ThyssenKrupp 
διαβεβαίωσε ότι θα αναπτύξει την AST ως ισχυρό και αξιόπιστο ανταγωνιστή του ομίλου 
Outokumpu και άλλων παραγόντων της αγοράς»· 

– στις 31 Οκτωβρίου 2014 στην επιστολή των Επιτρόπων Almunia και Nelli Feroci προς τον 
Πρόεδρο της CCMI (επιτροπή «άνθρακας – χάλυβας – βιομηχανικές αλλαγές») αναφερόταν ότι 
«η Επιτροπή έλαβε ειδικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα τεθεί σε κίνδυνο το 
μέλλον της AST ως σημαντικού ανταγωνιστικού παράγοντα στον κλάδο του χάλυβα»· 

– βάσει του νέου βιομηχανικού σχεδίου της ThyssenKrupp το κλείσιμο εντός του οικονομικού έτους 
2015-2016, ενός εκ των δύο λειτουργούντων σήμερα ηλεκτρικών υψικαμίνων της AST και τη 
μείωση του προσωπικού κατά 550 περίπου άτομα· 

Θα μπορούσε η Επιτροπή να απαντήσει στα ακόλουθα: 

1. προτίθεται να εξακριβώσει εάν τη σχέδιο που υπέβαλε η ThyssenKrupp τοποθετεί πράγματι την 
AST στο επίκεντρο μιας στρατηγικής σε σχέση με την αγορά και την ανταγωνιστικότητα σε 
διεθνές επίπεδο, λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας τις οποίες έχει αποφασίσει η Επιτροπή και στις οποίες η ίδια η 
AST ήδη ανταποκρίνεται παρέχοντας επομένως εγγυήσεις για τη διατήρηση ενός κεντρικού 
ρόλου στη ευρωπαϊκή παραγωγή ανοξείδωτου χάλυβα; 

2. προτίθεται να εφοδιάσει το ευρωπαϊκό σχέδιο για το χάλυβα με κάποια μέσα που θα μπορούσαν 
να τεθούν άμεσα σε λειτουργία τα οποία θα επιτρέψουν στην Ευρώπη να διατηρήσει 
ανταγωνιστικές στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά τις εξειδικευμένες στο χάλυβα επιχειρήσεις; 

3. συμφωνεί μαζί μας ότι η παύση λειτουργίας της μιας εκ των δύο υψικαμίνων θα μπορούσε να 
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αποβεί αρνητική από πλευράς ανταγωνισμού στο κλάδο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η AST πρέπει 
να αποτελεί έναν «ισχυρό και αξιόπιστο» παράγοντα στο πλαίσιο της παραγωγής ανοξείδωτου 
χάλυβα; 
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