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ArcelorMittal: Evropská strategická průmyslová aktiva musí být zachována, 
ne demontována  

(Datum: 3. května 2018) 

ArcelorMittal oznámil svůj návrh zbavit se průmyslových aktiv prodejem svých závodů v Rumunsku 
(Galati), ČR (Ostrava), Lucembursku (Dudelange), Itálii (Piombino), Makedonii (Skopje) a výrobních 
linek v Belgii (Liège) aby zmírnil obavy DG pro konkurenci ohledně převzetí společnosti Ilva. Více než 
15,000 přímých pracovních míst je ohroženo plus další tisíce nepřímých pracovních míst v každé ze 
šesti zmíněných komunit, které s obavami hledí na svou nejistou budoucnost. Odbory z celé Evropy 
odmítají postoj Evropské komise a Arcelor Mittal a jednomyslně žádají okamžité garance 
budoucnosti pro každý ze závodů a každé pracovní místo.  

Více než 50 zástupců odborů z ArcelorMittal a Ilva pocházejících z Belgie, ČR, Francie, Itálie, 
Lucemburska, Rumunska a Španělska se sešlo 26. dubna v Bruselu po záštitou industriAll Europe, aby 
projednali své obavy ohledně sociálních a průmyslových důsledků, které může způsobit poslední plán  
ArcelorMittal a Evropské komise.  

“Nikdy nedopustíme ohrožení pracovních podmínek, mezd a budoucnosti pracujících v  ArcelorMittal 
a Ilva, ani oslabení výhledů rozvoje ArcelorMittal v důsledku chybných rozhodnutí, učiněných dle 
zastaralých konkurenčních pravidel EU”, uvádí Luis Colunga, zastupující generální tajemník industriAll 
Europe. “Převzetí Ilva musí být v první řadě dokončeno. Zatím je nám presentováno to, co by mělo 
být tak zvaně výstupem několikaměsíčního dialogu, který probíhal za zavřenými dveřmi mezi 
ArcelorMittal a Evropskou komisí: Navržený plán prodeje, který bude sloužit jen k demontáži 
integrované sítě jednoho z předních evropských výrobců oceli. A jako kdyby toho nebylo dost, 
pracující trpí nedostatkem svých základních práv na řádné informování a projednání plánu, který visí 
jako veliký otazník nad tisíci pracovních míst v Evropě. Proč tomu tak je? Je to díky nepřijatelnému 
časovému tlaku, způsobenému rigidními procedurami v Evropské komisi, které vyzývají Komisi 
přijmout rozhodnutí během tří týdnů”.  

Na tomto pozadí odbory v Evropě přijaly mimořádné prohlášení (viz níže) a urgentně požadují od 
ArcelorMittal a Evropské komise:  

 Úplnou transparentnost všech procedur kontroly fúze a okamžité uvolnění informací o 
existujícím trhu, průmyslových, finančních, ekologických a sociálních analýzách a výhledech;  

 Závazek dlouhodobého průmyslového růstu, kvality zaměstnanosti a životaschopných 
řešení pro všechny evropské závody ArcelorMittal a Ilva, bez ohledu na to, jaký bude výstup 
probíhajících procedur;  

 Plné zapojení odborů a zástupců zaměstnanců před přijetím jakéhokoli rozhodnutí ať již ze 
strany Evropské komise nebo ArcelorMittal, jak o převzetí samotné společnosti Ilva, tak o 
navrženém korekčním plánu, a potenciálním hledáním nových kupců, pokud vůbec.  

Současný případ více osvětluje enormní propast existující mezi slovy a činy EU: Nemůže zde existovat 
žádný silný konkurenceschopný evropský průmysl, dokud nebude politika EU podporovat 
dlouhodobý růst a tvorbu pracovních míst, a bude bránit rozvoji evropských šampionů.  

“Potřebujeme Evropu, která nejen chrání zájmy evropských zákazníků, ale také svých pracujících a 
průmyslu. Jak uvedl president Juncker, Evropa musí vždy hájit své strategické zájmy. To je Evropa, po 
které voláme: podporující růst podniků a tvorbu kvalitních pracovních míst. Ale to zde nevidíme, 
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vidíme chybějící ambiciózní průmyslovou strategii kombinovanou se zastaralými konkurenčními 
pravidly, která narušují naší průmyslovou základnu a předkládají naše klíčová průmyslová aktiva 
k prodeji zahraničním investorům” uvedl  Luc Triangle, generální tajemník industriAll Europe.  “To co 
se děje nyní s ArcelorMittal je další ilustrací toho faktu, že jsme samozřejmě, definitivně a již dávno 
tomu dosáhli svých limitů: Nastal nejvyšší čas, aby EU vypracovala a konečně implementovala 
příznivé rámcové podmínky podporující evropské hospodářství a zde zejména ocelářský průmysl”.  

I když šokování absolutní chybějící konzistencí politik EU, odbory v ArcelorMittal a Ilva vyzývají 
Evropskou komisi, aby okamžitě odpověděla na zásadní potřeby:  

 Revize anachronických konkurenčních pravidel EU, za účelem zajištění aby evropské 
podniky mohly operovat na globálních trzích a měly prospěch z této hrací oblasti;  

 Ambiciózní ocelářské průmyslové strategie, podporující sektor, který je páteří evropského 
hospodářství a prochází problematickým obdobím;  

 Rovného zacházení v oblasti respektování práv pracujících a obrany průmyslových 
strategických zájmů vedle úvah o konkurenci na vnitřním trhu.  

Odbory působící v ArcelorMittal a Ilva budou v nadcházejících dnech a týdnech prosazovat 
evropskou koordinaci pod záštitou industriAll Europe a budou požadovat urychleně odpovědi na 
otázky ze strany presidenta Evropské komise, Jean-Clauda Junckera, a CEO ArcelorMittal, Lakshmi 
Mittala. Vzhledem k tomu, že narůstají obavy i na straně národních a evropských politiků (ať již 
zástupců vlád nebo členů Evropského parlamentu), očekává se, že ArcelorMittal a Evropská komise 
více než kdy dříve přijmou svou sociální a průmyslovou odpovědnost.  

Toto prohlášení je ke stažení ještě v anglické a francouzské verzi. 

Další informace poskytne v IndustriAll Europe:  
Aline Conchon, aline.conchon@industriall-europe.eu, +32 22 26 00 54 
Elspeth Hathaway, elspeth.hathaway@industriall-europe.eu, +32 22 26 00 72 

IndustriAll European Trade Union represents the voice of 7 million working men and women across supply chains in manufacturing, mining 
and energy sectors across Europe. We aim to protect and advance the rights of the workers. Our federation has 181 trade union affiliates in 
38 European countries. Our objective is to be a powerful player in the European political arena vis-à-vis European companies, European 
industries, employers’ associations and European institutions. 
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