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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000088/2014 

aan de Commissie 
Artikel 128 van het Reglement 

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 
namens de S&D-Fractie 

Betreft: Het concurrentievermogen van de staalsector in de Europese Unie 

Overwegende dat  

– staal nog altijd beschouwd wordt als een van de belangrijkste sectoren van de Europese 
industrie, zoals blijkt uit het strategisch plan voor de staalsector in Europa dat de Europese 
Commissie in juni 2013 gepresenteerd heeft; 

– ThyssenKrupp (TK) in 2011 besloten heeft de roestvrijstaalsector te verlaten door de splitsing van 
de afdeling "stainless" en de oprichting van Inoxum, en het Finse staatconcern Outokumpu in 
2012 zijn aanbod voor de overname van 70 % van Inoxum geformaliseerd heeft; 

– de Commissie in mei 2012 een diepgaand onderzoek ingesteld heeft naar de overname van 
Inoxum door Outokumpu, met een negatieve uitkomst, aangezien zij van mening was dat de 
genomen maatregelen onvoldoende waren;  

– de Commissie op 12 februari 2014 geconcludeerd heeft dat het voorstel voor de overname van 
Acciai Speciali Terni (AST) en van Outokumpu (VDM) door TK verenigbaar is met de 
concentratieverordening van de EU en commissaris Almunia verklaard heeft: "Het bedrijf 
ThyssenKrupp heeft verzekerd dat het AST zal ontwikkelen als sterke en geloofwaardige 
concurrent van Outokumpu en van andere marktspelers"; 

– in de brief van 31 oktober 2014 van commissaris Almunia en Nelli Feroci aan de president van de 
CCMI (adviescommissie industriële reconversie) staat dat "de Commissie specifieke maatregelen 
heeft genomen om te waarborgen dat de toekomst van AST als sterk concurrerende speler in de 
staalsector niet op het spel komt te staan"; 

– in het nieuwe industriële plan van ThyssenKrupp uitgegaan wordt van de sluiting van een van de 
huidige twee elektrische ovens in AST Terni en van een inkrimping van het personeelsbestand 
van ongeveer 550 werknemers, vóór het einde van het belastingjaar 2015-2016; 

kan de Commissie laten weten of 

1. zij van plan is te controleren of het door ThyssenKrupp gepresenteerde plan AST daadwerkelijk 
binnen een marktstrategie gericht op internationaal concurrentievermogen plaatst, waarbij 
eveneens rekening wordt gehouden met de door de Commissie vastgestelde Europese 
duurzaamheidsnormen op milieugebied, waaraan AST reeds voldoet, waarmee wordt 
gegarandeerd dat AST een centrale speler blijft in de Europese productie van roestvrij staal? 

2. zij van plan is het Europese staalplan te voorzien van onmiddellijk inzetbare instrumenten die 
Europa in staat zullen stellen de in staal gespecialiseerde bedrijven die concurrerend zijn op de 
Europese en internationale markt, te behouden? 

3. zij onze mening deelt dat de sluiting van een van de twee ovens negatieve gevolgen kan hebben 
wat betreft de mededinging in de sector, aangezien AST Terni een "sterke en geloofwaardige" 
concurrent moet blijven in de roestvrijstaalsector? 
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