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Komise by ráda poděkovala Senátu Parlamentu České republiky za podporu sdělení 
„Ocelářství - Jak v Evropě uchránit udržitelná pracovní místa a růst“ (COM(2016) 155 
final).

Ve svých závěrech ze 17. a 18. března Evropská rada požádala příslušné ministry, aby 
zmíněné sdělení Komise urychleně projednali s cílem umožnit přijetí účinných opatření 
v reakci na výzvu, kterou představuje nadměrná kapacita výroby oceli v celosvětovém 
měřítku.

S ohledem na blížící se ukončení platnosti některých ustanovení Protokolu o přistoupení Číny 
k WTO Komise důkladně analyzuje, zda by EU měla po prosinci 2016 změnit zacházení 
s Čínou při antidumpingových šetřeních, a pokud ano, jakým způsobem. Komise si je plně 
vědoma toho, že, jak uvedl Senát, tato otázka má dopad na situaci evropského ocelářského 
průmyslu. V tomto ohledu Vás mohu ujistit, že Komise je odhodlána zachovat účinnost 
nástrojů na ochranu obchodu.

V téže souvislosti má zásadní význam další posílení účinnosti nástrojů EU na ochranu 
obchodu, zejména prostřednictvím urychleného přijetí návrhu na modernizaci nástrojů 
na ochranu obchodu, který Komise předložila v dubnu 20131 2. Zatímco Evropský parlament 
přijal svou zprávu v prvním čtení, členské státy dosud neumožnily postoupení příslušné 
dokumentace v rámci Rady. Hlavní překážkou je zřejmě návrh na částečné zrušení 
tzv. pravidla nižšího ciď. Komise v této souvislosti podpořila úvahy členských států ohledně 
možností, jak překonat tuto patovou politickou situaci v Radě pro zahraniční věci v květnu 
2016.

Vážený pane předsedo,

1 COM(2013) 192 final.
2 Pravidlo nižšího cla předpokládá uložení antidumpingového cla na úrovni potřebné pro odstranění újmy 
působené výrobnímu odvětví Unie, je-li tato úroveň nižší než dumpingové rozpětí.



Ve své strategii pro energetickou unii3 Komise připomněla, že konkurenceschopnost je jedním 
ze tří základních cílů politiky EU v oblasti energetiky, společně s bezpečností dodávek 
energie a udržitelností. V tomto roce navrhne legislativní iniciativy zaměřené na řešení 
koncepce trhu s elektřinou. Zohlední přitom rostoucí zapojení spotřebitelů a jejich přístup 
na trh, jakož i nutnost zajistit, aby k přechodu na jiné zdroje energie docházelo nákladově 
nej efektivnějším způsobem, a byly tak splněny cíle EU. Komise v současnosti též aktualizuje 
zprávu z roku 2014 o cenách energie a energetických nákladech4 a zveřejní ji v průběhu 
letošního roku. V neposlední řadě je tu návrh Komise na revizi systému EU pro obchodování 
s emisemi5, jehož cílem je zabezpečit mezinárodní konkurenceschopnost průmyslových 
odvětví EU s vysokou energetickou náročností při postupném přechodu na nízkouhlíkové 
hospodářství, dokud jiné velké ekonomiky nevynaloží srovnatelné úsilí, a zachovat pobídky 
pro dlouhodobé investice do nízkouhlíkových technologií.

Komise doufá, že tato objasnění jsou dostatečnou odpovědí na otázky Senátu, a těší se 
na pokračování politického dialogu v budoucnu.

S úctou

Marianne Thyssen 

členka Komise

3 COM(2015) 80 final.
4 COM(2014) 21/2.
5 COM(2015) 337 final.
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