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Fråga för muntligt besvarande O-000088/2014 

till kommissionen 
Artikel 128 i arbetsordningen 

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 
för S&D-gruppen 

Angående: Konkurrenskraft i EU:s stålindustri 

Bakgrundsfakta:  

– Stålindustrin betraktas fortfarande som en av nyckelsektorerna i den europeiska industrin, vilket 
framgår av den handlingsplan för stålindustrin som kommissionen lade fram i juni 2013. 

– 2011 beslutade ThyssenKrupp (TK) att lämna sektorn för rostfritt stål genom att avyttra 
verksamhetsområdet ”stainless” och bilda Inoxum. 2012 lade den finska stålkoncernen 
Outokumpu ett formellt bud på 70 % av Inoxum. 

– I maj 2012 inledde kommissionen en ingående undersökning av Outokumpus köp av Inoxum, 
pekade på negativa följdverkningar och hävdade att åtgärderna inte var tillräckliga.  

– Den 12 februari 2014 presenterade kommissionen sin slutsats att TK:s förslag om att köpa Acciai 
Speciali Terni (AST) och Outokumpu är i överensstämmelse med EU:s bestämmelser om 
företagskoncentrationer. Kommissionsledamot Almunia redogjorde för ThyssenKrupps utfästelser 
att AST skulle utvecklas som en stark och trovärdig konkurrent till Outokumpu och andra aktörer 
på marknaden. 

– I en skrivelse av den 31 oktober 2014 till ordföranden för rådgivande utskottet för industriell 
omvandling (CCMI) sade kommissionsledamöterna Almunia och Nelli Feroci att kommissionen 
hade vidtagit särskilda åtgärder för att säkra AST:s framtid som konkurrenskraftig aktör i 
stålbranschen. 

– Enligt ThyssenKrupps nya omorganiseringsplan är det tänkt att en av dagens två ugnar i AST 
Terni ska stängas och att personalstyrkan ska minskas med ungefär 550 personer under 
räkenskapsåret 2015/2016. 

Mot denna bakgrund ombes kommissionen svara på följande: 

1. Tänker kommissionen kontrollera om ThyssenKrupps plan verkligen innebär att AST ingår i en 
strategi för marknadsmässig internationell konkurrens – också med tanke på de europeiska 
normer för miljömässig hållbarhet som kommissionen har fastställt och som AST redan uppfyller 
– och därmed garanteras sin centrala roll i den europeiska tillverkningen av rostfritt stål? 

2. Tänker kommissionen förse den europeiska handlingsplanen för stålindustrin med instrument 
som omedelbart kan sättas in för att upprätthålla den europeiska och internationella 
konkurrenskraften för de europeiska stålföretagen? 

3. Håller kommissionen med om att stängningen av en av de två ugnarna kommer att ha negativa 
följder för industrins konkurrenskraft, med tanke på att AST Terni ska vara en ”stark och 
trovärdig” aktör i branschen för rostfritt stål? 
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