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Vprašanje za ustni odgovor O-000088/2014 

za Komisijo 
Člen 128 poslovnika 

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 imenu skupine S&D 

Zadeva: Konkurenčnost jeklarske industrije v Evropski uniji 

Ob upoštevanju, da:  

– jeklarstvo še vedno velja za eno od ključnih panog evropske industrije, kar je jasno tudi iz 
strateškega načrta za jeklo v Evropi, ki ga je Komisija predstavila junija 2013; 

– je družba ThyssenKrup leta 2011 sklenila, da bo zapustila sektor nerjavečega rekla z razdelitvijo 
oddelka za nerjaveče jeklo in ustanovitvijo družbe Inoxum, leta 2012 pa je finski železarski 
koncern Outokumpu formalno vložil ponudbo za nakup 70-odstotnega deleža v Inoxumu; 

– je maja 2012 Komisija začela poglobljeno preiskavo o nakupu Inoxuma s strani družbe 
Outokumpu in sporočila negativen izid te preiskave, saj je menila, da sprejeti ukrepi ne 
zadostujejo;  

– je 12. februarja 2014 Komisija sklenila, da je predlog ponovnega nakupa družbe Acciai speciali 
Terni in družbe Outokumpu s stranki družbe ThyssenKrup v skladu z uredbo EU o združitvah ter 
je komisar Almunia izjavil, da je družba ThyssenKrup zagotovila, da bo poskrbela za tak razvoj 
družbe Acciai speciali Terni, da bo ta postala močan in verodostojen konkurent družbi 
Outokumpu in drugim udeležencem na trgu; 

– sta 31. oktobra 2014 komisarja Almunia in Nelli Feroci v pismu predsedniku posvetovalne 
komisije za spremembe v industriji sporočila, da je Komisija sprejela posebne ukrepe za 
zagotovitev, da vloga družbe Acciai speciali Terni kot pomembnega konkurenta v jeklarstvu ni 
ogrožena; 

– se v novem industrijskem načrtu družbe ThyssenKrup v fiskalnem letu 2015–2016 predvideva 
zaprtje ene od dveh električnih peči družbe Acciai speciali Terni in izgubo približno 550 delovnih 
mest; 

ali lahko Komisija sporoči: 

1. če namerava preveriti, ali načrt, ki ga je predstavila družba ThyssenKrup, družbo Acciai speciali 
Terni dejansko umešča v tržno strategijo in strategijo mednarodne konkurenčnosti, tudi ob 
upoštevanju evropskih standardov za okoljsko trajnost, ki jih je sprejela Komisija in ki jih Acciai 
speciali Terni že spoštuje, in torej tej družbi zagotavlja ohranitev osrednje vloge pri evropski 
proizvodnji nerjavečega jekla? 

2. ali namerava evropski načrt za jeklarstvo opremiti s takoj uporabnimi instrumenti, ki bi omogočili, 
da ostanejo evropske družbe, ki so specializirane za jeklo, konkurenčne na evropskem in 
mednarodnem trgu? 

3. ali ne meni, tako kot mi, da bi lahko bilo zaprtje ene od peči škodljivo s stališča konkurenčnosti v 
tej panogi, glede na to, da bo Acciai speciali Terni morala biti „močan in verodostojen“ konkurent 
pri proizvodnji nerjavečega jekla? 
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