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Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000088/2014 

Komisijai 
Reglamenta 128. pants 

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 grupas vārdā 

Temats: Eiropas Savienības tēraudrūpniecības nozares konkurētspēja 

Tā kā  

– tēraudrūpniecība joprojām tiek uzskatīta par vienu no galvenajām Eiropas rūpniecības nozarēm, 
ko apliecina Rīcības plāns tērauda rūpniecībai Eiropā, ar ko Eiropas Komisija nāca klajā 
2013. gada jūnijā; 

– uzņēmums ThyssenKrupp 2011. gadā nolēma atbrīvoties no nerūsējošā tērauda ražošanas, 
pārceļot to uz jaunizveidoto uzņēmumu Inoxum, un 2012. gadā Somijas tērauda ražošanas 
uzņēmumu grupa Outokumpu izteica oficiālu piedāvājumu iegādāties 70 % Inoxum akciju; 

– Komisija 2012. gada maijā uzsāka padziļinātu izmeklēšanu par Outokumpu veikto Inoxum iegādi 
un nāca klajā ar negatīvu slēdzienu, apgalvojot, ka šādi pasākumi nav pietiekami; 

– Komisija 2014. gada 12. februārī secināja, ka ThyssenKrupp izteiktais piedāvājums atpirkt Acciai 
speciali Terni un Outokumpu ir saskaņā ar ES Apvienošanās regulu, un komisārs Joaquín 
Almunia paziņoja, ka ThyssenKrupp ir apliecinājis, ka tas attīstīs Acciai speciali Terni par spēcīgu 
un uzticamu konkurentu Outokumpu un citiem tirgus dalībniekiem; 

– komisāri J. Almunia un Nelli Feroci 2014. gada 31. oktobra vēstulē Rūpniecības pārmaiņu 
konsultatīvās komisijas (CCMI) priekšsēdētājam rakstīja, ka Komisija ir veikusi īpašus 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka viena no lielākajiem tēraudrūpniecības uzņēmumiem Acciai 
speciali Terni nākotne netiks apdraudēta; 

– ThyssenKrupp jaunajā ražošanas plānā paredz 2015.–2016. finanšu gadā slēgt vienu no Acciai 
speciali Terni divām elektriskajām krāsnīm un atlaist aptuveni 550 darbinieku; 

vai Komisija varētu izklāstīt, 

1. vai tā plāno pārbaudīt, vai ThyssenKrupp iesniegtais plāns faktiski paredz Acciai speciali Terni 
vietu tirgus un starptautiskās konkurētspējas stratēģijā, ņemot vērā arī Komisijas un paša Acciai 
speciali Terni pieņemtos Eiropas vides ilgtspējas standartus, un līdz ar to garantēt, ka uzņēmums 
varēs arī turpmāk būt viens no galvenajiem nerūsējošā tērauda ražotājiem Eiropā?; 

2. vai tā ir paredzējusi izstrādāt Eiropas tēraudrūpniecības nozares plānu, kurā būtu ierosināti 
nekavējoši rīki, kas ļautu Eiropai vietējā un starptautiskajā tirgū saglabāt specializētus un 
konkurētspējīgus tēraudrūpniecības uzņēmumus?; 

3. vai tā līdzīgi mums neuzskata, ka vienas no divām krāsnīm slēgšana varētu būt nevēlama, ņemot 
vērā konkurenci šajā nozarē, jo Acciai speciali Terni vajadzēs būt „spēcīgam un uzticamam” 
konkurentam nerūsējošā tērauda ražošanas nozarē? 

Iesniegšanas datums: 20.11.2014 
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