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Suullisesti vastattava kysymys O-000088/2014 

komissiolle 
työjärjestyksen 128 artikla 

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 
S&D-ryhmän puolesta 

Aihe: Euroopan unionin terästeollisuuden kilpailukyky 

Kun otetaan huomioon, että  

– terästeollisuus on yhä yksi eurooppalaisen teollisuuden avainaloista, kuten komission 
kesäkuussa 2013 esittämässä Euroopan teräsalan toimintasuunnitelmassa todetaan; 

– ThyssenKrupp (TK) päätti vuonna 2011 erkaantua ruostumattoman teräksen tuotannosta 
perustamalla ruostumatonta terästä tuottavan erillisen yksikön Inoxumin, josta suomalainen 
teräsalan konserni Outokumpu teki 70 prosentin omistusta koskevan ostotarjouksen vuonna 
2012; 

– komissio käynnisti toukokuussa 2012 ehdotettua Outokummun Inoxum-kauppaa koskevan 
perusteellisen tutkimuksen ja ilmaisi suhtautuvansa varauksellisesti ehdotettujen toimenpiteiden 
riittävyyteen; 

– komissio totesi 12. helmikuuta 2014, että TK:n tekemä Acciai speciali Terniä (AST) ja 
Outokummun erikoismetalliyksikköä (VDM) koskeva takaisinostotarjous oli unionin sulautuma-
asetuksen mukainen, ja komission jäsen Almunia totesi seuraavaa: ”ThyssenKrupp on 
vakuuttanut kehittävänsä ASTin vahvaksi ja uskottavaksi kilpailijaksi Outokummulle ja muille 
markkinatoimijoille”; 

– komission jäsenten Almunian ja Nelli Ferocin 31. lokakuuta 2014 päivätyssä kirjeessä CCMIn 
puheenjohtajalle todetaan, että ”komissio on toteuttanut erityisiä toimia varmistaakseen, että 
ASTin tulevaisuutta vahvana kilpailijana teräsalalla ei vaaranneta”; 

– ThyssenKruppin uuden verovuotta 2015–2016 koskevan suunnitelman mukaan toinen AST 
Ternin kahdesta valokaariuunista suljetaan ja noin 550 työntekijää irtisanotaan; 

komissiota pyydetään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin. 

1. Aikooko komissio varmistaa, että ThyssenKruppin esittämään suunnitelmaan kuuluu ASTin 
sisällyttäminen tehokkaasti markkinoita ja kansainvälistä kilpailukykyä koskevaan strategiaan, 
ottaen huomioon komission laatimat ja ASTin noudattamat ympäristön kestävyyttä koskevat 
standardit, ja varmistaa täten, että AST säilyttää keskeisen aseman eurooppalaisessa 
ruostumattoman teräksen tuotannossa? 

2. Aikooko komissio hyväksyä osana eurooppalaista terästeollisuutta koskevaa suunnitelmaa heti 
käytettävissä olevia välineitä, joiden avulla eurooppalaiset teräsalan yritykset voivat säilyttää 
kilpailukykynsä eurooppalaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla? 

3. Kun otetaan huomioon, että AST Ternin olisi tarkoitus olla 'vahva ja uskottava' kilpailija 
ruostumattoman teräksen tuotannon alalla, onko komissio meidän kanssamme samaa mieltä 
siitä, että toisen kahdesta uunista sulkeminen saattaa vaikuttaa kielteisesti kilpailuun? 
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