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Zpráva z jednání mezi industriAll Europe a ArcelorMittal  

14 . května 2018, Ghent  

 

Účastníci 

Luis Colunga   zastupující generální tajemník   industriAll Europe 
Elspeth Hathaway   politický poradce   industriAll Europe                       
Didier Zint   předseda ERZ    industriAll Europe                       
Geert van Poelvoorde  CEO Europe Flat   ArcelorMittal 
Patrick Vandenberghe  VP HR a IT    ArcelorMittal 
Bertrand Chauvet  Zaměstnanecké vztahy (Evropa)  ArcelorMittal                                                                                                                                                         
 

Shrnutí diskuse 

Úvod 

Luis Colunga (LC) zahájil jednání nástinem obav zaměstnanců  ArcelorMittal (AM) v závodech, 

kterých se týká „balíček prodeje“. Zdůraznil šok z velikosti ‘balíčku prodeje’, který byl oznámen 13. 

Dubna, po předcházející komunikaci, kdy podle AM měly být navržené korekce minimální.  LC 

zdůraznil klíčové požadavky, uvedené ve společné deklaraci IE, přijaté na odborovém koordinačním 

zasedání (26. dubna) včetně naprosté transparentnosti, závazku dlouhodobého průmyslového růstu 

a kvalitní zaměstnanosti ve všech závodech AM a Ilva a úplného zapojení odborů a zástupců 

zaměstnanců. LC rovněž striktně odsoudil nedostatek informací a konzultací zaměstnanců během 

tohoto procesu.   

Dále bylo projednáno společné stanovisko zástupců OS KOVO, včetně jejich požadavku udržet 

současnou zaměstnanost a sociální garance pro pracovníky, a udržení výroby v úrovni minimálně  

2.2m tun a také písemné garantování mezd a sociálních podmínek zaměstnancům.  

Geert van Poelvooorde (GP) potvrdil, že četl tiskovou zprávu industriAll Europe’s (IE) a společné 

požadavky a je si plně vědom stanoviska IE. GP chce ujasnit informace o přezkumu ze strany 

Evropské komise (EC) a vysvětlit rozhodnutí uvalené ze strany EC. 

Proces přezkumu fúze  

GP vysvětlil, že EC obvykle zahajuje kompletní přezkum fúze pouze v případech, kdy navržená fúze 

představuje nad 40% podíl na trhu. Vzhledem k tomu se neočekávalo, že bude ze strany EC zahájen 

plný přezkum, protože tři výrobní oblasti zahrnuté do fúze AM/ILVA nepřesahují 40%: válcování za 

tepla je pod 30%, válcování za studena pod 35% a pozinkovaná by se zvýšila na 39.5% podílu na trhu 

EU. Protože pozinkovaná ocel se blížila hranici 40% (39.5%), předběžné interní diskuse, které 

proběhly, se týkaly prodeje závodu Piombino, což bylo navrženo EC, aby došlo ke zmírnění 

potenciálních výzev. 

GP zdůraznil, že management AM hledal právní pomoc již od počátku července 2017 (když byla 

akvizice oznámena) a byl opětovně ujišťován, že nebude problém, týkající se přezkumu fúze. Proto se 

i očekávalo, že fúze bude schválena již v říjnu 2017. GP potvrdil, že AM byl překvapen, když EC 
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potvrdila, že akvizice AM/ILVA přechází do Fáze II procesu přezkumu fúze ze strany Komise. Rovněž 

bylo zdůrazněno, že AM věřil že práce/důvody přezkumu v rámci Fáze II ze strany EC byly chybné.  

GP uvedl, že AM nesouhlasil s důrazem EC na rozdělení na Sever versus Jih, nesouhlasil s dopady 

importů a s tím, že EC trvala na tom, že klienti nemohou jednoduše změnit dodavatele. GP vysvětlil, 

že EC trvala na tom, aby AM navrhl korekce, rovnající se výrobě společnosti ILVA po období pěti 

let, zahrnující integrované závody v Itálii (AM zde žádné nemá), včetně závodů, které mají zisk 

z dodávek do Itálie (Galati byl zahrnut, protože do Itálie dodává a ostatní závody byly vyčleněny, 

protože dopravní náklady do Itálie byly příliš vysoké na to, aby byly ziskové) a zahrnula pouze 

linky, které jsou funkční. EC akceptovala, že žádné linky vyrábějící pro automobilový sektor nebudou 

zahrnuty.  

GP zdůraznil dopady na cenu závodu ILVA v Tarantu, který v současné době generuje ztrátu €1m 

denně (k dnešnímu dni došlo ke ztrátě €2bn). Zákazníci jako takoví měli prospěch z velice nízkých cen 

oceli v případě produktů Ilva, na úkor Italského státu. GP vysvětlil, že logicky dojde ke zvýšení cen 

oceli po akvizici společnosti Ilva ze strany AM, protože nikdo by nadále nevedl podnik s takovými 

vysokými ztrátami.  

GP vysvětlil nesouhlas managementu AM s odůvodněním šetření ze strany EC, včetně její 

tvrdohlavosti zaměřit se jen na zákazníky (což jde proti budoucnosti ocelářského průmyslu EU).  GP 

upozornil na to, že zpětná vazba, kterou EC získala od zákazníků  Ilva nebyla kompletně negativní a že 

obavy EC, z toho, že nárůst cen v Ilva povede k nárůstu dovozní ceny, jsou nemístné.   

Konverzace o nedostatku konzistence v obchodních otázkách EC (DG Obchod a DG Konkurence) 

pokračovala a obě strany se shodly na nutnosti zůstat konkurenceschopní na globální úrovni.  

Budoucí kupci 

LC požádal o zaměření se na budoucnost postižených závodů a jejich pracovníků. Obavy 

zaměstnanců byly zdůrazněny a bylo požádáno o další informace, týkající se celého procesu. LC 

rovněž oficiálně požádal o jednání výboru pro sociální dialog AM, který by měl proběhnout před 

koncem června (konečný termín převzetí Ilva ze strany AM). LC zdůraznil práva na informování a 

projednávání a to od počátku tohoto procesu, prostřednictvím ERZ.  

GP vysvětlil, že EC bude schvalovat kupce a že potenciální kupci musí prokázat, že povedou závody 

k zisku a rozšíří výrobu (například restart druhé vysoké pece v Galati). EC potvrdila, že bude 

akceptovat navržené korekce pouze tehdy, pokud potenciální kupci budou plánovat udržení závodů 

na vysoké/maximální kapacitě a budou mít vhodné investiční plány.   

Ze strany AM bylo potvrzeno: 

-  ‘’Balíček prodeje’’ byl rozdělen na tři balíčky pro potenciální kupce: 

1. Galati, Piombino a Skopje 

2. Dudelange a Liege 

3. Ostrava 

- K dnešnímu dni se nepřihlásil žádný kupec, který by koupil všechny tři balíčky.  

- Od 7. května 2018, má AM šest měsíců na to, aby nalezl vhodné kupce. 

- AM doufá v podpis kontraktů do konce září 2018, přičemž prodeje by měly skončit do konce 

roku 2018. 

mailto:info@industriall-europe.eu
http://www.industriall-europe.eu/


 
 
 
 
 

International Trade Union House (ITUH) - Boulevard du Roi Albert II 5 (bte 10) - B-1210 Brussels 
Tel: +32 (0)2/226 00 50    info@industriall-europe.eu    www.industriall-europe.eu 

3 
 

- Národní podnikové rady budou během procesu prodeje konzultovány (proces due diligence) 

a ERZ bude během celého procesu informována. 

 

Zasedání sociálního dialogu 

LC uvedl argumenty pro zasedání výboru pro sociální dialog v sídle AM v Lucemburku, a to co 

nejdříve. Důležitost plného zapojení pracujících do těchto významných změn byla zdůrazněna. 

Vzhledem k tomu, že proces prodeje každého závodu bude odlišný (a bude zapojovat národní 

podnikové rady), není možné diskutovat specifické detaily každého prodeje. Nicméně LC zdůraznil 

důležitost sdílení informací o důvodech „balíčku prodeje“ se zaměstnanci a také o všeobecném 

procesu prodejů postižených závodů.   

Bylo domluveno, že IE a AM budou spolupracovat na vytvoření rámce a struktury tohoto jednání a že 

účastnící tohoto jednání budou pocházet z jednotlivých národních federací.   

Zaměstnanci Ilva  

LC zdůraznil nutnost garantovat pracovní místa a práva pracujícím v existujících závodech Ilva. 

Současné diskuse mezi AM, odbory a italskou vládou byly opětovně zahájeny, ale zatím nebylo 

dosaženo dohody. GP zdůraznil, že AM chce dosáhnout dohody co nejdříve a že spolupracuje 

s tamními odbory. LC potvrdil, že IE úzce spolupracuje s italskými odbory v rámci tohoto procesu, 

který zůstává v národních kompetencích.  

Další kroky 

IE rozešle zprávu z jednání svým členům ještě před zasedáním ERZ, které proběhne 17. května. IE 

rovněž souhlasil, že bude spolu s AM pracovat přípravě urychleného zasedání a vytvoření sociálního 

dialogu na vysoké úrovni, za účelem podpory transparentnosti a zajištění sdílení informací mezi 

managementem a jeho zaměstnanci.  
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