
  Rezoluce VII. sjezdu OS KOVO – č. 4 PRO ZÁCHRANU ČESKÉ OCELI  Hutní odvětví zaměstnává v České republice přibližně 20 tisíc lidí přímo a další desítky tisíc nepřímo, a to hlavně na severu Moravy, tedy v regionu s nadprůměrnou nezaměstnaností, kde již dnes hrozí ztráta zaměstnání tisícovkám horníků z OKD. V OS KOVO máme velké obavy z udělení statutu tržní ekonomiky Číně (MES) a revize s povolenkami EU ETS (systém obchodování s emisními povolenkami). Velmi negativně vnímáme možnost udělení MES Číně, po jejímž udělení by byla Evropa zavalena dovozem levné a neekologické oceli. Již dvakrát jsme společně s kolegy z celé Evropy dali v Bruselu najevo, že je potřeba ochránit pracovní místa a výrobu oceli v EU. Dovozní clo, jak zní některé návrhy zástupců EU, na úrovni 12-20% je velmi nedostačující a trh neochrání. Jsme přesvědčeni, že velká část pracovních míst v českém hutnictví je vážně ohrožena, pokud bude konečná podoba revize evropského systému obchodování s povolenkami EU ETS  nepříznivá pro průmysl. V tuto chvíli bohužel prozatím vše nasvědčuje tomu, že i přes dobrý výsledek vyjednávání v Evropském parlamentu Rada EU zatím nezastává většinově tento výsledek vyjednávání. Proto je nadále nutné apelovat ze strany odborů na vládu ČR a zástupce ČR v evropských orgánech v tomto smyslu. Naléhavě proto žádáme Vás, zástupce EU a české vlády, abyste pomohli ochránit český (a evropský průmysl) před hrozbou úniku uhlíku a zasadili se o to, že Česká republika podpoří v Radě a probíhajícím trialogu úplnou alokaci povolenek pro výrobu elektřiny z odpadních (procesních) plynů, které vznikají při výrobě oceli. Namísto toho, aby se procesní plyny bez užitku spálily, využívají se k výrobě elektřiny. Ačkoliv je tento postup bezpochyby příznivý pro životní prostředí, stávající evropské prováděcí předpisy nereflektují stávající znění směrnice – proto je nutné znění upřesnit.  Pozměňovací návrh Evropského parlamentu číslo 165 problém odpadních plynů řeší jednoduše a jasně, proto Vás žádáme o podporu tohoto návrhu v rámci Rady EU, kde návrh podporuje Německo, Polsko, Rakousko a další významné členské země. Řešení otázky odpadních plynů příznivé pro průmysl může znamenat rozdíl mezi přežitím a koncem integrované výroby oceli v České republice. Žádáme Vás, abyste toto zohlednili při vašem rozhodování. Evropa musí být schopna vyrábět inovativní ocel, která podporuje moderní společnost a která pomáhá snižovat emise CO2. Pevně věříme, že se podaří zachránit pracovní místa a výrobu oceli v ČR, a společné usilí odborových svazů,  zaměstnavatelů a politiků vyústí v odpovídajicí socialní dialog.   V Olomouci dne 17.6.2017  


