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Otázka na ústne zodpovedanie O-000088/2014 

Komisii 
článok 128 rokovacieho poriadku 

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 
v mene skupiny S&D 

Vec: Konkurencieschopnosť oceliarskeho odvetvia v Európskej únii 

Keďže:  

– oceliarstvo sa ešte stále považuje za jedno z kľúčových odvetví európskeho priemyslu, ako 
dokazuje aj strategický plán oceliarstva v Európe, ktorý Európska komisia predložila v júni 2013; 

– v roku 2011 sa spoločnosť ThyssenKrupp (TK) rozhodla odísť z odvetvia výroby nehrdzavejúcej 
ocele tým, že odčlenila oblasť „stainless” vytvorením spoločnosti Inoxum a v roku 2012 fínska 
oceliarska firma Outokumpu formálne predložila ponuku na nadobudnutie 70 % spoločnosti 
Inoxum; 

– v máji 2012 Komisia začala s podrobným preskúmaním nadobudnutia firmy Inoxum zo strany 
spoločnosti Outokumpu, z ktorého vzišiel negatívny výsledok s tým, že takéto opatrenia sú 
nepostačujúce;  

– Komisia 12. februára 2014 dospela k záveru, že návrh na znovunadobudnutie spoločností Acciai 
speciali Terni (AST) a Outokumpu (VDM) firmou TK je v súlade s nariadením EÚ o 
koncentráciách a komisár Almunia vyhlásil, že: „ThyssenKrupp ubezpečil, že firmu AST bude 
rozvíjať ako silného a dôveryhodného konkurenta spoločnosti Outokumpu a ostatných subjektov 
na trhu”; 

– v liste komisárov Almuniu a Nelliho Ferociho predsedovi poradného výboru pre priemyselné 
zmeny CCMI z 31. októbra 2014 sa uvádza, že „Komisia prijala konkrétne opatrenia, ktorými sa 
zabezpečí, že budúcnosť spoločnosti AST ako veľkého konkurenta odvetvia oceliarstva nebude 
ohrozená”; 

– v novom priemyselnom pláne ThyssenKrupp sa predpokladá, že počas fiškálneho roka 2015-
2016 dôjde v AST Terni k zatvoreniu jednej zo súčasných dvoch elektrických pecí  a zníženiu 
počtu zamestnancov o približne 550;  

Môže Komisia uviesť, 

1. či má v úmysle overiť si, či plán, ktorý predložila spoločnosť ThyssenKrupp skutočne zahŕňa AST 
do svojej stratégie trhu a medzinárodnej hospodárskej súťaže, a to aj so zreteľom na európske 
normy v oblasti udržateľnosti životného prostredia, o ktorých rozhodla Komisia a ktoré AST už 
má, a teda či jej zaručí kľúčovú úlohu v európskej výrobe nehrdzavejúcej ocele? 

2. či má v úmysle finančne podporiť európsky plán okamžitých operačných nástrojov v oblasti ocele, 
ktoré Európe umožnia udržať konkurencieschopnosť spoločností zameriavajúcich sa na výrobu 
ocele na európskom aj medzinárodnom trhu?  

3. či sa, podobne ako my, nenazdáva, že zatvorenie jednej z dvoch pecí by sa mohlo negatívne 
prejaviť na konkurencieschopnosti odvetvia, keďže AST Terni mala byť „silným a dôveryhodným” 
konkurentom vo výrobe nehrdzavejúcej ocele? 
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