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Teema: Euroopa Liidu terasetööstuse konkurentsivõime 

Arvestades, et:  

– terasetööstust peetakse endiselt üheks tähtsamaks Euroopa tööstusharuks, nagu ilmneb 
Euroopa terasetööstuse tegevuskavast, mille komisjon esitas 2013. aasta juunis; 

– 2011. aastal otsustas ettevõte ThyssenKrupp võõrandada oma roostevaba terase haru, viies 
tegevuse üle selleks otstarbeks loodud ettevõttesse Inoxum. 2012. aastal vormistas Soome raua- 
ja terasetööstusettevõte Outokumpu ostupakkumise ettevõttes Inoxum 70% osaluse 
omandamiseks;  

– 2012. aasta mais algatas komisjon põhjaliku uurimise seoses Inoxumi ostmisega Outokumpu 
poolt, väljendades tõsist muret esildatud meetmete pärast;  

– 12. veebruaril 2014. aastal jõudis komisjon järeldusele, et ettevõtete Acciai speciali Terni (AST) ja 
Outokumpu (VDM) tagasiostmise ettepanek ThyssenKruppi poolt on kooskõlas ELi 
ühinemismäärusega ning volinik Almunia teatas, et „ThyssenKrupp lubas arendada ettevõtet AST 
nii, et see pakuks Outokumpule ja teistele turuosalistele tugevat ja usutavat konkurentsi”; 

– volinikud Almunia ja Nelli Feroci saatsid 31. oktoobril 2014. aastal kirja tööstuse muutuste 
nõuandekomisjoni (CCMI) esimehele, milles nad teatasid, et „komisjon on võtnud erimeetmeid 
tagamaks, et ettevõtte AST tulevik terasetööstuse olulise osalejana ei oleks ohus”; 

– ThyssenKruppi uues äriplaanis majandusaastaks 2015–2016 nähakse ette praegu töös olevast 
kahest elektriahjust ühe sulgemine ASTis ja ligikaudu 550 töötaja koondamine; 

kas komisjon võiks vastata järgmistele küsimustele: 

1. kas ta kavatseb kontrollida, kas ThyssenKruppi esitatud plaanis on tõesti kavas integreerida 
ettevõte AST rahvusvahelist konkurentsivõimet tagavasse turustrateegiasse, võttes arvesse ka 
komisjoni kehtestatud Euroopa keskkonnasäästlikkuse standardeid, mida AST täidab juba 
praegu, tagades et AST säilitab Euroopas roostevaba terase tootmises olulise positsiooni? 

2. kas ta kavatseb Euroopa terasetööstuse kava raames võtta vastu koheselt kasutuskõlblikud 
vahendid, mis võimaldaksid Euroopas tagada terasetootmisele spetsialiseerunud ettevõtete 
konkurentsivõime nii Euroopa kui ka rahvusvahelisel turul? 

3. kas ta ei arva, et ühe ahju sulgemine võib kahjustada konkurentsivõimet asjaomases sektoris, 
pidades silmas asjaolu, et AST Terni peaks roostevaba terase tootmises olema tugev ja usutav 
konkurent? 
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