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Konáme v záujme zachovania našej konkurencieschopnosti

Musíme zaistiť prežitie
U. S. Steel Košice
Situácia na trhu s oceľou sa nezmenila k lepšiemu. Inštitúcie EÚ zodpovedné za ochranu voľného a férového európskeho trhu dokonca zmiernili aj
tie opatrenia, ktoré prijali pred rokom
a ukázali sa byť neúčinné. Z krajín mimo EÚ je možné dovážať oceľové výrobky v ešte väčších množstvách, prevyšujúcich doterajšie rekordné úrovne
a pritom sa na túto oceľ nevzťahujú environmentálne požiadavky EÚ. Výsledkom je záplava produktov na trhoch EÚ
a tlak na neustále znižovanie ich cien,
zatiaľ čo výrobný sektor EÚ je na pokraji recesie a dopyt po oceli klesá.
Európska komisia, napriek našim výzvam a argumentom, zaslaným
asociáciou európskych výrobcov ocele EUROFER a aj priamo vládami členských krajín EÚ, zatiaľ nezareagovala
na prudko sa zhoršujúcu situáciu, aby
bránila jednotný férový trh. Začiatkom
júla Európska komisia dokonca povolila o 5 percent viac importov.
Zlyháva taktiež EU ETS – európsky systém obchodovania s emisiami.

Priemysel v EÚ sa stáva obeťou pokusu znížiť produkciu CO2. Napriek tomu,
že celá Európa vie ovplyvniť len desať
percent celkovej produkcie CO2, ešte sprísňuje podmienky a náklady na
kvóty CO2 nám stúpli 5-násobne oproti začiatku roka 2018. Celý dopad zaplatí európsky priemysel a zarobia na
ňom krajiny mimo EÚ. Jeho výsledkom
sú totiž milióny ton ocele, a teda aj vyprodukovaných emisií CO2 mimo EÚ.
Medzi našimi kľúčovými hodnotami je
aj spoločenská zodpovednosť vrátane ochrany životného prostredia, čo aj
denne napĺňame. Avšak finančná záťaž, ktorú na európsky priemysel kladie EU ETS, je jednoducho nespravodlivá, keďže podnikatelia mimo EÚ
nemusia znášať takéto náklady.
V posledných týždňoch zaznelo
viacero oznamov o zatváraní oceliarskych prevádzok. Podľa EUROFER-u
ide o 2,6 milióna pracovných miest
priamo alebo nepriamo ovplyvnených krízou v oceliarstve. U. S. Steel
Košice prijal a naďalej prijíma opatrenia na kontrolované znižovanie ná-
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kladov. V druhej polovici mesiaca jún
sme oznámili znižovanie výroby železa a ocele odstavením jednej z troch
vysokých pecí. Po dohode s odborovou organizáciou pracujeme už druhý mesiac v štvordňovom pracovnom
týždni.
Vychádzajúc z toho, že potrebujeme kontrolovať tie náklady, ktoré
máme v rukách, musíme teraz zrýchliť náš existujúci program zameraný
na produktivitu práce. Vyššie uvedené problémy, privodené reguláciami
a znásobené vyššími výrobnými nákladmi tu na Slovensku, naša firma už
jednoducho nedokáže dlhšie absorbovať. Slovensko na rozdiel od okolitých
krajín neposkytuje maximálnu možnú
podporu pre energeticky náročné odvetvia tak, ako to robia susedné štáty.
Koncová cena za elektrickú energiu,
vrátane všetkých tarifných poplatkov, je na Slovensku historicky najvyššia a spolu s neférovými obchodnými podmienkami sú v súčasnosti
tieto náklady už ďalej neabsorbovateľné. Chceme uistiť našich zamest-

nancov, že dostanú včas presné informácie, takže sa nemusia zaoberať
fámami. S cieľom zlepšiť finančné postavenie našej firmy sme dnes interne oznámili, že v období do konca roka 2021 znížime počet zamestnancov
pracujúcich v U. S. Steel Košice a jej
dcérskych spoločnostiach o 2500 zamestnancov.
Prijímame toto rozhodnutie po starostlivom zvážení toho, že musíme
konať, aby sme ochránili naše podnikanie a zostali konkurencieschopní. Sme si vedomí, že toto rozhodnutie bude mať dopad na tisíce rodín
v regióne, tak v súvislosti s priamymi i nepriamymi pracovnými miestami. My sa však musíme pripravovať
na budúcnosť a konkurenčný boj je
v dnešných nerovných podmienkach
veľmi ťažký. Zodpovednosť za budúcnosť firmy nám prikazuje prispôsobiť
sa vzniknutej situácii a zaručiť prežitie
U. S. Steel Košice.
James Bruno
prezident U. S. Steel Košice

Zamestnanecké centrum: 673 49 04

EURÓPSKY OCELIARSKY SEKTOR
ZASIAHLA KRÍZA
OT VORENÝ LIST
vrcholových predstaviteľov európskych oceliarskych spoločností
adresovaný vládam členských štátov a riadiacim orgánom Európskej únie
Žiadame urgentné kroky zo strany Európskej únie (EÚ), ktoré pomôžu nášmu priemyslu prekonať extrémne zhoršenie situácie aj výhľadu na trhu s oceľou v Európe.
Vo viacerých členských krajinách EÚ to už
viedlo k výraznej redukcii výroby a dokonca aj zatváraniu prevádzok. Priamo ohrozené sú tisícky pracovných miest.
Kríza je dôsledkom dlhodobých negatívnych trendov, najmä globálnej nadkapacity vo výrobe ocele. Európsky trh
sa postupne stal terčom tretích krajín,
ktoré nás za dampingové ceny zaplavujú svojou nadbytočnou produkciou.
Dovoz ocele do Európy sa od roku 2013
viac ako zdvojnásobil na úroveň takmer 30 miliónov ton ročne. Dopyt však
v rovnakom období vzrástol iba nepatrne a v roku 2019 sa dokonca očakáva
jeho pokles.
Ekonomická výkonnosť Európy sa spomaľuje a súčasne rastú ceny nerastných surovín aj energií. Od začiatku
roku 2018 sa 5-násobne zvýšili ceny
povoleniek za CO2 emisie, ktoré platia
všetci európski výrobcovia, nie však naši konkurenti dovážajúci oceľ na európsky trh z krajín mimo EÚ.

Z uvedených príčin sa európsky oceliarsky priemysel ocitol v nebývalej kríze, ktorá, keďže je strategickým článkom celého hodnotového reťazca,
negatívne ovplyvní aj ostatné európske odvetvia.
Vyzývame preto členské štáty EÚ,
Európsky parlament a Európsku komisiu:
prijať okamžité opatrenia, ktoré zabránia ďalšiemu prílevu ocele do Európy s deformujúcim vplyvom na vnútorný trh, a to ešte v rámci prebiehajúcej
revízie definitívnych ochranných opatrení na dovoz niektorých výrobkov z ocele
od 1. júla 2019,
zvolať mimoriadne rokovanie na najvyššej úrovni za účasti európskych oceliarskych spoločností s cieľom nájsť
riešenie na dlhodobú udržateľnosť oceliarskej výroby v EÚ, ktorá je ohrozená výrazne negatívnymi externými vplyvmi.
Podpísaných 45 vrcholových predstaviteľov európskeho oceliarskeho priemyslu vrátane prezidenta U. S. Steel
Košice Jamesa Bruna

Horúca linka BP: 673 19 99
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Európsky oceliarsky priemysel potrebuje ochranu
ne sa zvyšujúce náklady na CO2 (5 x
vyššie než na začiatku roku 2018),
ktoré musia znášať európski oceliari na rozdiel od dovozcov ocele do EÚ
a slabnúci ekonomický výkon takisto
čoraz viac žmýkajú oceliarsky sektor
v posledných mesiacoch.
V roku 2018 zaviedla EÚ ochranné opatrenia zamerané proti náporu dovozu ocele. Nefungujú ale tak,
ako sa očakávalo. Na zaistenie svojej efektívnosti si vyžadujú urgentnú
revíziu na odvrátenie ďalšej deformácie trhu.

Ceciliu Malström so žiadosťou o urgentné stretnutie. V liste zdôrazňujú
urgentnú potrebu toho, aby EÚ podnikla kroky a pomohla európskemu oceliarstvu čeliacemu prekážkam, ako aj
to, že globálne podmienky musia byť
vyrovnané. Žiadajú Európsku komisiu,
Parlament a Radu:
podniknúť kroky na posilnenie európskych ochranných opatrení
a tak zastaviť damping lacnej ocele
na európsky trh,
vyvinúť novú stratégiu EÚ pre
oceliarstvo, ktorá by pomohla tomuto priemyslu riešiť hlavné úskalia (vrátane vysokých cien energií,
ceny uhlíka a narastajúci dovoz lacnej ocele), ktoré krajiny mimo EÚ
nemusia znášať. To všetko preto,
aby sa obnovila rovnováha priestoru a ochránili sa pracovné príležitosti v EÚ,

ŽIADAME EURÓPSKU ÚNIU,
ABY SA POSTAVILA
ZA EURÓPSKYCH OCELIAROV
V mene tisícov európskych oceliarov
sa odborári združení v IndustriALL obrátili v júni 2019 na európsku komisárku pre obchod v Európskej komisii

Rast dovozných kvót ocele
ROČNÝ DOPYT (ZÁKLAD 100 = 2018)
KVÓTA (%)

105 %
100 %
95 %

Júl 2018
Zavedenie
prechodnej
ochrany

90 %
85 %
80 %
JAN 18

APR 18

JÚL 18

OKT 18

JAN 19

APR 19

Júl 2020
Tretí
očakávaný
5 % rast
kvóty

Júl 2019
Druhý
5 % rast kvóty

Feb. 2019
Zavedenie
finálnej
ochrany EÚ,
5 % nárast
kvóty

JÚL 19

Oceľ je produkt intenzívne obchodovaný na trhu, ktorý trpí výraznou globálnou nadmernou kapacitou.
To ovplyvňuje finančnú a hospodársku udržateľnosť oceliarskeho sektora.
ZVYŠOK EURÓPY, SNŠ
DOVOZ OCELE DO EÚ SA V ROKU 2018
A TURECKO

ZVÝŠIL O 12 % NA SKORO 30 MIL. TON

OKT 19

JAN 20

APR 19

JÚL 20

OKT 20

ÁZIA

JUŽNÁ AMERIKA

zvýšiť úsilie na medzinárodnej
úrovni a riešiť otázku globálnej nadvýroby, ktorá negatívne dopadá na európsky trh.

Ochranné opatrenia prijaté Európskou
úniou v oceliarskom priemysle, zamerané na odvrátenie masívneho dovozu
spôsobeného uvalením dovozných ciel
na oceľ do USA podľa článku 232, boli
automaticky zvýšené o 5 %, a to aj napriek protestom z prostredia oceliarskeho sektoru a obáv vyjadrených mnohými členskými štátmi EÚ. Tento výrazný
nárast dovozných kvót ocele už dru-

Akékoľvek ciele si teda EÚ stanoví,
ovplyvní to len jednu desatinu svetovej
výroby CO2, pretože všetky krajiny EÚ
vyrobia menej, ako desať percent celosvetovej produkcie ocele.

SVETOVÁ VÝROBA OCELE V ROKU 2018: 1 808 MILIÓNOV TON
EÚ (28)
9,3%

Iné krajiny
5,9%

Európa (ostatné krajiny)
2,3%

Ázia (ostatné krajiny)
7,3%

Spol. nezávislých štátov
5,6%

Japonsko
5,9%

NAFTA
6,6%

India
5,9%

Čína
51,3%

Aktuálne o dianí v U. S. Steel Košice
Vzhľadom na kritickú situáciu, v ktorej zatiaľ nebadať náznaky pozitívnych
zmien, sa spoločnosť U. S. Steel Košice rozhodla obmedziť výrobu a odstaviť
vysokú pec č. 2
Po päťdesiatich rokoch končia košické železiarne s výrobou panelových vyhrievacích telies. V ich produkcii bude
od 1. augusta 2019 pokračovať spo-

ločnosť KORAD Radiators. Zmluvu o
predaji aktív podpísali 1. júla 2019 na
pôde U. S. Steel Košice konateľky spoločnosti Elena Petrášková a Silvia Gaálová s jediným akcionárom spoločnosti
BOKI Group a.s. Bedřichom Brabcom.
Nový majiteľ radiátorovne ponúkol zamestnancom, ktorí v nej pracovali, nové pozície.

Dodatok č. 7 ku Kolektívnej zmluve U. S. Steel Košice pojednávajúci
o poskytnutí jednorazovej mzdy za
odpracované roky vo výške 5-násobku priemerného mesačného zárobku zamestnancom, ktorí dovŕšili, respektíve dovŕšia dôchodkový
vek najneskôr 31. júla 2019, podpísali 4. júla 2019 sociálni partneri.

Výstražné sirény sa rozozvučali
Začiatkom mája spoločnosť ArcelorMittal oznámila zníženie výrobných kapacít v Európe o 3 milióny ton. Jeden
z najväčších svetových výrobcov ocele dočasne zatvorí vysoké pece a oceliarne v poľskom Krakove. Okrem toho
koncom mája oznámila, že zredukuje svoju oceliarsku prvovýrobu vo svojich fabrikách v Dunkirk vo Francúzsku
a v Eisenhüttenstadte v Nemecku.
Zmeny pocíti aj oceliarska prvovýroba v nemeckých Brémach vo 4. kvartáli tohto roku, kde dôjde k predĺženiu
plánovanej odstávky vysokej pece do
opravy a takisto predĺži plánovanú odstávku vysokej pece, ktorá pôjde do
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opravy vo 4. kvartáli tohto roku v závode v španielskej Astúrii.
Geert van Poelvoorde (CEO,
ArcelorMittal Europe – valcovne plochých
výrobkov) na margo dočasného zníženia
ročnej oceliarskej výroby v Európe o 3 milióny ton: „Tieto kroky odrážajú dnešné prostredie slabého dopytu v Európe, situáciu, ktorá je ešte zhoršovaná
narastajúcim dovozom napriek ochranným opatreniam zavedeným Európskou
komisiou. Vysoké náklady na energie
a zvyšujúce sa náklady na CO2 ešte
zhoršujú toto náročné prostredie.“
ArcelorMittal začiatkom júna oznámil
plán prepustiť dočasne maximálne 1400

zamestnancov vo fabrike Taranto na juhu
Talianska, zdôvodňujúc tento krok aktuálnymi problémami na trhu s oceľou. Spoločnosť informovala v tomto duchu národné a miestne odbory. Matthieu Jehl (CEO
ArcelorMittal Italia) k tejto správe povedal:
„Je to ťažké rozhodnutie, ale podmienky na trhu sú skutočne kritické v rámci
celej Európy. Chcel by som zdôrazniť, že
sú to dočasné opatrenia, keďže oceliarsky priemysel je cyklický.“
Poľský trh s oceľou čelí jedným z najvyšších cien energií a nárastu importov

Paradoxne, ak by sme aj zajtra
stopli produkciu ocele v EÚ a nevyprodukovali ani tonu CO2, klíma by
pravdepodobne trpela ešte viac. Trh
s oceľou by nasýtili tí, ktorí si s klimatickými zmenami zatiaľ hlavu nelámu. A, mimochodom, určite by to
už nebola lacná oceľ.
Na nové technológie si musíme
zarobiť a potom môžeme investovať.
To platí pre všetkých hutníkov v celom svete.
Súčasným problémom je, že
hutníci z tretích krajín zarábajú na
úkor európskych oceliarov. Východisko je vcelku jednoduché. Nemusíme pritom poľavovať z našich
cieľov a záväzkov voči životnému
prostrediu. Stačí, ak aj na importérov budú platiť rovnaké podmienky
a za každú tonu ocele zaplatia napríklad importnú daň, ktorá bude vo
výške našich nákladov na CO 2. Životné prostredie je totiž globálny
problém a rovnako aj hutníctvo, avšak s vážnym sociálnym lokálnym
dopadom.
Je to prvýkrát, čo spoločnosť ponúka motivačný program pre zamestnancov, ktorí pracujú po dosiahnutí dôchodkového veku. Program sa
firma rozhodla spustiť vzhľadom na
nepriaznivú situáciu na trhu s oceľou, kde je primárnym cieľom zníženie nákladov na pracovnú silu. Od
8. do 16. júla 2019 podalo žiadosť
166 zamestnancov. Konečný termín na podanie žiadosti je do 22.
júla, 14:36 hod.
z Ruska. Ceny elektrickej energie sú veľmi vysoké aj v Španielsku a trh s oceľou
na juhu Európy trpí kvôli bezprecedentnému nárastu importov z krajín mimo EÚ.
Európska komisia zablokovala vytvorenie spoločného podniku indickej firmy Tata Steel a nemeckej oceliarne
ThyssenKrupp, v ktorom by sa zlúčila
ich výroba uhlíkovej a elektrotechnickej
ocele. „Spojenie Tata Steel a ThyssenKrupp by viedlo k vyšším cenám. Takže sme túto fúziu zakázali, aby sme sa
vyhli vážnemu poškodeniu európskych
priemyselných zákazníkov a spotrebiteľov,“ uviedla eurokomisárka pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová.

Mimoriadne vydanie pripravila redakcia Ocele východu.
Foto: Arpád KÖTELES
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AFRIKA

789 000

Východiskom sú rovnaké podmienky pre všetkých
v EÚ majú vyššie náklady kvôli nákupu
kvót CO2. A a čo tým vieme ovplyvniť?
Podľa grafu v celej EÚ sa vyrobí necelých desať percent ocele z celosvetovej výroby.

12 264 000

199 000

Európski hutníci vyrobia len jednu desatinu z celosvetovej produkcie ocele

Trh s oceľou v Európskej únii (EÚ), je
masívne zasiahnutý oceľovými výrobkami dovážanými do EÚ za neférových
podmienok. Európski výrobcovia čelia
dodatočným nákladom z dôvodu prísnych environmentálnych a klimatických politík a sociálnych štandardov
EÚ, ktoré naši konkurenti nemusia dodržiavať.
Kvôli vytvoreniu jednotného trhu
obchodovania s emisiami vznikla smernica EÚ. Tá má za cieľ vytvoriť zdroje na
to, aby podniky zlepšovali životné prostredie tým, že budú viac investovať do
najmodernejších technológií.
Smernica EÚ pre obchodovanie
s emisiami zlyháva, pretože všetky oceliarne v EÚ si musia nakupovať kvóty
CO2, aby vôbec mohli vyrábať oceľ. Výnosy z týchto nákupov sa ale nevracajú naspäť do podnikov s podmienkou
investícií. Sú to pre výrobcov len ďalšie náklady, ktoré našich konkurentov
z tretích krajín, masívne exportujúcich
oceľ do EÚ, vôbec nezaťažujú.
Smernica o obchodovaní s emisiami teda dokázala len to, že podniky

15 284 000

SEVERNÁ A STREDNÁ AMERIKA

OHROZENÝCH JE ČORAZ
VIAC PRACOVNÝCH MIEST

120 %
115 %
110 %

Globálny obchod a kapacita

zdroj: EUROFER

Európska
asociácia
oceliarov
EUROFER vyzvala v máji tohto roku európskych zákonodarcov k urgentnému konaniu, aby pomohli
sektoru čeliacemu poklesu, spôsobenému návalom dovozu ocele, odklonenej do Európskej únie po zavedení dovozných ciel v USA v roku
2018. EUROFER vyzval zákonodarcov na okamžité stretnutie a hľadanie spôsobu, ako krízu ukončiť.
Základným faktorom súčasnej
krízy je globálna nadkapacita, ale
priama príčina spočíva v nesmiernom náraste vývozu zacieleného na
európske trhy. Dovoz vzrástol v roku
2018 o 12 percent na takmer 30 miliónov ton po tom, ako došlo k uvaleniu dovozných taríf v USA podľa
článku č. 232. Vysoké a premenlivé ceny surovín, spomaľujúci sa dopyt v druhotných sektoroch, výraz-

69 000

705 000
hýkrát v tomto roku prichádza súčasne s očakávaným poklesom dopytu po
oceli v EÚ na jeseň 2019.
Podľa slov Axela Eggerta, generálneho riaditeľa EUROFER-u, 5 %
nárast dovozných kvót bol zakomponovaný do nariadenia, ktoré implementovalo ochranné opatrenia v EÚ.
Aktuálne prehodnocovanie by však
malo zohľadniť meniacu sa situáciu
na trhu. Nárast o 5 % nebol zrušený
napriek škodám, ktoré spôsobil nárast dovozu ocele, a to naznačuje, že
Európska komisia ignoruje oprávnené
obavy priemyselného sektora týkajúce sa dopadu nárastu dovozov na už
padajúci trh. Toto rozhodnutie je ne-

logické a prehodnocovanie bude o to
komplikovanejšie. Došlo už k ohlásenému zatváraniu fabrík a odstávkam
prevádzok oceliarní naprieč Európou,
čo ohrozilo tisíce pracovných miest
v tomto sektore a spolu 2,6 milióna
priamych, nepriamych a súvisiacich
miest v EÚ.
EUROFER predložil sériu odporúčaní navrhnutých na zlepšenie fungovania prijatých ochranných opatrení. Tie
zahŕňajú komplexnejšie kvóty pre každú krajinu osobitne, limity na spotrebovanie nespotrebovaných kvót pre jednotlivé krajiny a automatické zahrnutie
rozvojových krajín do opatrení, ak tieto
presiahnu 3-percentný prah.

Vláda musí udržať
konkurencieschopnosť Slovenska
Ďalším problémom špeciálne na Slovensku sú vysoké ceny elektrickej
energie. Nielenže máme extrémne vysoké poplatky za prevádzkovanie systému, ale dokonca platíme rovnakú
výšku tarify za prevádzkovanie systému (TPS) aj za elektrinu, ktorú si sami
vyrobíme a sami aj spotrebujeme.
Požadujeme, aby v rámci podpory
energeticky náročného odvetvia vláda využila možnosť kompenzovať tento prie-

mysel v 100-percentnej výške tak, ako to
umožňuje legislatíva EÚ.
Ako ukazuje graf, bez takejto podpory sú naše náklady na elektrickú energiu dvojnásobne vyššie, ako napríklad
v Česku. Konkurencieschopnosť nášho
energeticky náročného priemyslu voči
ostatným členským krajinám EÚ klesá
v prípade neustáleho zaťažovania nákladov zvyšujúcimi sa poplatkami na podporu obnoviteľných zdrojov energie.

Porovnanie nákladov za elektrickú energiu na 1 tonu za tepla
valcovaného zvitku (Slovensko: 15 EUR)
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Na oceliarstve nám záleží
Predstavitelia U. S. Steel Košice už
mnoho mesiacov neúnavne pracujú
na lokálnej aj medzinárodnej úrovni ako členovia EUROFER-u či ďalších odborných priemyselných združení a komisií, vysvetľujú a žiadajú
kompetentných o riešenie kritickej
situácie v oceliarskom priemysle.
Z desiatok aktivít vyberáme tie najdôležitejšie:
8. júl Predstavitelia USSK na čele
s VP Miroslavom Kiraľvargom v Bruseli rokovali so zástupcami Európskej
komisie o súčasnej situácii na trhu
s oceľou s dôrazom na úskalia ochranných opatrení a obchodovania s emisiami CO2.
1. júl Prezident USSK Jim Bruno
a VP Miroslav Kiraľvarga sa v Bratislave stretli s ministrom hospodárstva Petrom Žigom a ministrom práce,
sociálnych vecí a rodiny Jánom Richterom a diskutovali o aktuálnej situácii v oceliarstve a dopadoch na ekonomickú výkonnosť a zamestnanosť
USSK.
26. jún Prezident USSK Jim Bruno
vystúpil v Bruseli na Európskom dni
ocele a spolu s ďalšími vrcholovými
predstaviteľmi oceliarskych firiem informoval zahraničné i slovenské médiá
o aktuálnej kritickej situácii v oceliarskom sektore a možných negatívnych

dopadoch v priemyselných regiónoch.
„Osobitne pre tieto regióny môže súčasná situácia s neférovými importami a dodatočnými nákladmi vytvoriť obrovský sociálny problém.
Európski politici a politici v jednotlivých štátoch musia chápať, že sme
na historickej križovatke, keď ďalšia cesta môže viesť k rozvoju alebo krvácaniu priemyslu,“ zdôraznil
Jim Bruno.
21. jún Juraj Varga, predseda Rady
odborov OZ KOVO USSK poslal list premiérovi Petrovi Pellegrinimu a ministrom vlády SR so žiadosťou o hľadanie
riešení a prijatie opatrení na prekonanie krízy v oceliarstve.
19. jún Združenie EUROFER poslalo list prezidentovi EK Jean-Claude
Junkerovi a komisárske pre obchod
a priemysel Cecilii Malmströmovej so
žiadosťou o neprijatie 5-percentného
navýšenia dovozných kvót od 1. júla.
24. máj Združenie EUROFER žiada politikov zastaviť krízu v oceliarstve a zachrániť stovky tisíc pracovných miest.
17. máj Združenie EUROFER zaslalo list o nutnosti ochranných opatrení
pre oceľ predsedovi Európskeho parlamentu Antoniovi Tajanimu a ďalším
mienkotvorným orgánom. Rovnako
tak urobila aj medzinárodná odborová
federácia IndustriALL.
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