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Vyjádření SP ČR ke sdělení Evropské komise  

„Ocelářství – Jak v Evropě uchránit udržitelná pracovní místa a růst“ 

V návaznosti na předchozí jednání pracovní skupiny na MPO ze 7.3. 2016, následnou konzultaci s MPO 
 a naše konzultace s členskými subjekty sdělujeme následující: 

Oceňujeme, že se EK v dokumentu zabývá ohrožením hutního průmyslu v EU komplexněji, nikoli jen ve 
vztahu k dovozům z Číny. Mimo jiné ohrožují udržení zaměstnanosti v tomto sektoru i globální nad-kapacity 
ve výrobě oceli. Hrozbou totiž mohou být také dumpingové dovozy z Ruska, Běloruska atd.  

Ze sdělení EK vyplývá, že před Evropskými orgány (především Komisí) leží řada úkolů, jejichž splnění může 
situaci zlepšit a usnadnit a také omezit případné negativní dopady (ne jen případné udělení MES Číně) na 
sektor ocelářství.  

 

 Souhlasíme s následujícími opatřeními a aktivitami: 

 pro případ přiznání tržního statusu Číně provést úpravy v “Trade defence instruments”,  které by 
umožnily zvýšit účinnost antidumpingových opatření 
 

 v průběhu roku 2015 a počátkem roku 2016 bylo přijato, nebo na základě výsledků přezkumu před 
pozbytím platnosti znovu uloženo, na dalších 5 let antidumpingové clo na dovozy z Číny v celkem 11 
kauzách a nově byly zahájeny další 3 kauzy 
 

 zrušení pravidla nižšího cla aplikovat i na hutní průmysl 
 

 apelovat ve WTO důrazně na Čínu, že musí dodržovat závazky,  vyplývající ze členství v této 
instituci,  zejména v oblasti subvencí 
 

 

Předpokládáme,  že po snížení účinnosti nově přijímaných antidumpingových opatření proti dovozům 
z Číny, bude možno účinněji prosazovat proti-subvenční opatření v důsledku nepovolené (dle pravidel WTO) 
masivní státní podpory čínskému hutnímu průmyslu. 

Dále je nutno vyslovit souhlas s vyšším čerpáním fondů EU pro podporu investic do nejnovějších technologií 
v hutnictví  - s využitím programů Horizont 2020 a ESI fondů.  Podporujeme také vyšší využití Evropského 
sociálního fondu pro oblast vzdělávání. 

V oblasti životního prostředí je nutné zabezpečit konkurenceschopnost v oblasti cen energií,  emisních 
povolenek a obecně podpory energeticky náročných odvětví včetně hutnictví. 

Závěr: Evropská komise si stanovila řadu důležitých úkolů, na jejichž plnění je třeba trvat. V případě České 
republiky je nutno zahrnout dané úkoly do odpovídajících opatření. Je potřeba docílit zajištění „level-
playing filed“ pro evropské výrobce, tedy stejná pravidla hry pro všechny. 

 


