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Středa, 1. dubna 2020 

 
Mrs Ursula von der Leyen 

President of the European 
Commission 

 
 

Vážená paní předsedkyně, 
 
 

Evropský ocelářský průmysl vítá prohlášení Evropské rady ze dne 26. března 2020. Souhlasíme s 
tím, že pandemie COVID-19 představuje bezprecedentní výzvu a vyžaduje „naléhavou, rozhodnou 
a komplexní akci“ na úrovni EU, na vnitrostátní, regionální a lokální úrovni. 

Naším prvořadým zájmem je zdraví a bezpečnost našich pracovníků při zajištění plynulého 
provozu našich zařízení poskytujících základní produkty a materiály důležité pro kritickou 
infrastrukturu v Evropě. 

Pro ocel se obtížná situace stala kritickou. V letech 1998 až 2019 jsme již ztratili asi 25% naší 
pracovní síly a 20% objemu výroby v důsledku obrovského globálního přebytku kapacity oceli a 
narušení obchodu. Výrazný pokles poptávky po oceli v EU v roce 2019 způsobil, že jinak vítané 
záruky EU pro ocel byly pro velkou část našeho průmyslu neúčinné, a to ještě před pandemií 
COVID 19. Náš průmysl bojuje o přežití. Dopady COVID-19 vedou k vyprazdňování objednávkových 
knih, nuceným masivním škrtům ve výrobě, volnoběhu celých zařízení, zkracování pracovní doby 
a dočasnému propouštění pracovníků. 

Se všemi nástroji, které mají k dispozici, vlády a EU by měly zabránit tomu, aby COVID-19 byl 
konečným úderem pro naše odvětví - odvětví, které bylo opakovaně považováno za strategické 
pro Unii. Ocel je nezbytná pro hlavní hodnotové řetězce v EU, jako je automobilový průmysl, 
stavebnictví, strojírenství a pro kritické infrastruktury, jako je výroba energie, zásobování vodou, 
balírenství a zdravotnická zařízení. Ocelářský průmysl EU je také jediným průmyslovým odvětvím 
na světě, které navrhlo komplexní plán pro zelenou ocel. Všechny tyo snahy mohou být zbytečné, 
pokud nebudou podniknuta žádná rychlá opatření. 

Potřeba okamžitých opatření v rámci stávajících ochranných opatření EU v oblasti oceli: 

• S ohledem na bezprecedentní implozi evropského trhu s ocelí, je třeba současné úrovně kvót 
drasticky snížit na dobu šesti měsíců a to přibližně o 75%, aby byly sladěny s devastující situací. 
Na oplátku by mohla být tarifní úroveň 25% poněkud snížena. Další přezkum situace by mohl 
být proveden za poslední čtvrtletí 2020 a dále. 

Toto opatření je přiměřené, transparentní, dočasné a v souladu s pravidly WTO. Umožňuje 
dodavatelskému řetězci v této krizi nadále fungovat a zároveň urychluje zotavení, které bude 
následovat. 

S ohledem na rozhodnutí Evropské rady zavést „ambicióznější a rozsáhlejší systém řízení krizí v 
EU“ navrhujeme zvážit: 

• Nařízení, kterým se na základě článku 207 TFEU ukládá omezení dovozu oceli v souvislosti s 
krizí a bezpečností. Toto ustanovení umožňuje přijímat veškerá vhodná opatření k provádění 
společné obchodní politiky, včetně nouzových dovozních omezení mimo rámec ochranných 
opatření, která jsou povolena podle článku XXI dohody GATT 1994. 

• Uznání oceláren jako „nezbytných“ pro boj EU a členských států proti COVID-19 a povzbuzení 
regionálních a místních vlád, aby je udržovaly v provozu během této krize.
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• Podpora zamezení úniku uhlíku v důsledku nákladů CO2 v cenách elektřiny v rámci systému 
EU pro obchodování s emisemi (EU ETS): resetujte benchmark kompenzací nepřímých 
nákladů založený na referenčních hodnotách ze současných maximálních 75% zpět na 
původních 85% a souhlaste s tím, že bude uplatňován ve všech členských státech. 

• Zamezení zvyšování úniku uhlíku u přímých emisí v důsledku Covid-19: Zavést do EU ETS 
„doložku o vyšší moci“, aby bylo zajištěno, že výroba a snižování emisí CO2 související s Covid-
19 nesníží množství přidělených certifikátů CO2 po roce 2020. 

Vítáme dosud přijatá opatření na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU, včetně flexibility v pravidlech 
EU pro státní podporu, která umožňují rychlou podporu průmyslu a zákazníků. Tato flexibilita by 
měla být v případě potřeby dále rozšířena. Chtěli bychom také zdůraznit, že k přechodu našeho 
průmyslu směrem k neutrální klimatické změně budou nutné obrovské investice. Chceme proto 
pokračovat v diskusích na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU a směřovat k „zelené dohodě o 
oceli“. 

Děkujeme za vaše laskavé zvážení výše uvedených naléhavých požadavků a byli bychom vděční za 
diskuzi o praktickém provedení našich návrhů. 

 
 

S pozdravem, 
 
 
 
 

Geert Van Poelvoorde Axel Eggert 

President EUROFER Generální ředitel EUROFER 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CC: Mr. Frans Timmermans, Executive Vice-President of the European Commission 

Mrs. Margrethe Vestager, Executive Vice-President 
Mr. Valdis Dombrovskis, Vice-President 
Mr. Phil Hogan, Commissioner for Trade 
Mr. Thierry Breton, Commissioner for Internal Market 
Mr. Paolo Gentiloni, Commissioner for the Economy 
Mrs. Ilze Juhansone, Secretary-General 

Mrs Sabine Weyand, Director General of DG Trade 

Mrs Kerstin Jorna, Director General of DG GROW 

Mr Mauro Rafaele Petriccione, Director General of DG CLIMA 

Mr Olivier Guersent, Director General of DG Competition 
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