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Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000088/2014 

do Komisji 
art. 128 Regulaminu PE 

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 
w imieniu grupy S&D 

Przedmiot: Konkurencyjność przemysłu stalowego w Unii Europejskiej 

Mając na uwadze, że:  

– stal wciąż jest jednym z kluczowych sektorów przemysłu europejskiego, czego dowodzi 
strategiczny plan dla sektora stali w Europie, przedstawiony przez Komisję Europejską w czerwcu 
2013 r.; 

– w 2011 r. firma ThyssenKrupp (TK) podjęła decyzję o wyjściu z sektora stali nierdzewnej w 
drodze wydzielenia obszaru „stainless”, tworząc Inoxum, a w 2012 r. fińskie przedsiębiorstwo 
metalurgiczne Outokumpu sformalizowało ofertę, nabywając 70% przedsiębiorstwa Inoxum; 

– w maju 2012 r. Komisja wszczęła dogłębne śledztwo w sprawie nabycia Inoxum przez 
Outokumpu, komunikując negatywne wnioski i uważając takie środki za niewystarczające;  

– w dniu 12 lutego 2014 r. Komisja stwierdziła, że propozycja ponownego zakupu przedsiębiorstwa 
Acciai speciali Terni (AST) oraz Outokumpu (VDM) przez TK jest zgodna z rozporządzeniem UE 
w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, a komisarz J. Almunia powiedział: „Firma Thyssen 
Krupp zapewniła, że będzie rozwijać AST jako silnego i wiarygodnego konkurenta Outokumpu i 
innych podmiotów na tym rynku”; 

– w dniu 31 października 2014 r. w piśmie, które komisarze J. Almunia i N. Ferroci skierowali do 
przewodniczącego CCMI, można było przeczytać, że „Komisja przyjęła specjalne środki, aby 
dopilnować, że przyszłość AST jako poważnego konkurenta w sektorze stali nie będzie 
zagrożona”; 

– nowy plan przemysłowy firmy Thyssen Krupp zakłada wyłączenie w roku budżetowym 2015–2016 
jednego z dwóch pieców elektrycznych w AST Terni oraz zmniejszenie liczby zatrudnionych o ok. 
550 osób; 

Czy Komisja może poinformować: 

1. czy zamierza sprawdzić, że plan przedstawiony przez firmę Thyssen Krupp rzeczywiście 
uwzględnia przedsiębiorstwo AST w strategii na rzecz rynku i międzynarodowej konkurencyjności, 
również w odniesieniu do norm zrównoważenia środowiskowego wprowadzonych przez Komisję i 
przestrzeganych obecnie przez przedsiębiorstwo AST, gwarantując mu w ten sposób utrzymanie 
centralnej roli w europejskiej produkcji stali nierdzewnej? 

2. czy zamierza wyposażyć europejski plan dla sektora stali w instrumenty do natychmiastowego 
wykorzystania, aby umożliwić Europie utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstw 
wyspecjalizowanych w produkcji stali na rynku europejskim i międzynarodowym? 

3. czy nie uważa, jak sądzimy, że wyłączenie jednego z dwóch pieców mogłoby mieć negatywne 
skutki dla konkurencyjności w tym sektorze, ponieważ firma AST będzie musiała być 
konkurentem „silnym i wiarygodnym” w produkcji stali nierdzewnej? 
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