WSPÓLNE WEZWANIE
przedstawicieli związków zawodowych przemysłu stalowego
z Republiki Czeskiej, Polski i Słowacji

Rewizja EU ETS i wprowadzenie CBAM są kluczowymi aspektami Fit for 55 i w dużej
mierze zadecydują o przyszłości przemysłu stalowego w UE.
Jesteśmy mocno zaniepokojeni wynikami głosowania komisji ENVI Parlamentu
Europejskiego w sprawie EU ETS i CBAM, które de facto uniemożliwiłyby dekarbonizację
czesko-polsko-słowackiego (i unijnego) przemysłu stalowego. IndustriAll powinien przed
głosowaniem plenarnym dotrzeć do wszystkich europosłów, aby zwrócić uwagę na problemy
związane z propozycją ENVI. Korzystne, możliwe do realizacji głosowanie ws. przemysłu
stalowego na czerwcowym posiedzeniu plenarnym musi być najwyższym priorytetem
dla wszystkich związków zawodowych w UE. Jest to tym bardziej istotne w obliczu
gwałtownie rosnących cen energii i drogich uprawnień do emisji, które obniżają
konkurencyjność europejskiej stali i szkodzi zarówno pracownikom, jak i przedsiębiorstwom.
Droga UE do dekarbonizacji musi być realistyczna, stopniowa, uwzględniająca ambicje
i działania największych światowych emitentów (Chiny, USA, Indie, Rosja) oraz kwestie
zatrudnienia i przyszłego dobrobytu.
Zważywszy, że dokumenty wkrótce wejdą w fazę rozmów trójstronnych, niepokoi
nas również fakt, że w najbliższych miesiącach nie są planowane wspólne akcje związków
zawodowych w Brukseli.
Nasze główne obawy dotyczące EU ETS i CBAM:
EU ETS
- Wycofanie bezpłatnych przydziałów dla sektorów CBAM już do 2030r. zamiast do 2035r.,
co uniemożliwi inwestowanie w niskowęglowe technologie produkcji stali
- Rewizja benchmarków - w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie należy określać nowe
wartości benchmarków mające uwzględniać alternatywne technologie, np. zakład DRI
ArcelorMittal w Hamburgu dla benchmarku Hot Metal. Może to oznaczać 40% redukcję
bezpłatnych przydziałów poza redukcjami dokonanymi w inny sposób.
- Rebasing oparty na emisjach z ostatnich 3 lat (w tym obejmujący dwa lata spowolnienia
gospodarczego) i liniowym współczynniku redukcji zaczynającym się od 4,2%
i wzrastającym o 0,1%/rok - spowoduje to zwiększenie poziomu i tak już wysokich cen
uprawnień, pozbawiając inwestycje niezbędnych środków finansowych.

CBAM
- Emisje pośrednie z energii elektrycznej objęte zakresem CBAM zastępujące rekompensatę
kosztów pośrednich - nie jesteśmy pewni, czy to dobry pomysł i nikt nie wie, jak to będzie
działać w praktyce
- Wycofanie bezpłatnych przydziałów dla sektorów CBAM do 2030 r. zamiast do 2035 r.
- Brak rozwiązania obejmującego eksport z UE - preferujemy rozwiązanie polegające
na bezpłatnym przydziale na poziomie benchmarku tak, jak proponuje ITRE
Uczestnicy wzywają rządy Polski, Republiki Czeskiej i Słowacji do pilnego i wspólnego
wystąpienia w Komisji Europejskiej i w Parlamencie Europejskim w celu zwrócenia tym
gremiom uwagi na znaczenie właściwej dekarbonizacji dla utrzymania kluczowych gałęzi
przemysłu UE. Wzywamy również do natychmiastowego rozpoczęcia rozmów w celu
zainicjowania wspólnych działań w Brukseli, tak aby zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo
negatywnych skutków dla pracowników UE, jeśli Fit for 55 nie będzie wdrażany stopniowo
i rozsądnie, jak również na negatywny wpływ wysokich obecnych i przyszłych cen energii
na konkurencyjność UE.
Wzywamy krajowe i europejskie centrale związkowe,
i pracodawców do pełnego poparcia naszego apelu.
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