Tisková zpráva
Ambiciózní a efektivní CBAM je nezbytné pro zajištění spravedlivého přechodu v průmyslu
cementu a stavebních materiálů.
Dne 7. října projednaly pobočky EFBWW zastupující pracovníky v odvětví cementu a stavebních materiálů
navrhované vytvoření mechanismu pro nastavení uhlíkových hranic (CBAM), jednoho z návrhů Evropské
komise v rámci European Green Deal (EGD).
EFBWW je plně odhodlána podporovat ambice stanovené v EGD, aby bylo dosaženo neutrálního klima do
roku 2050. Je zřejmé, že v tomto kontextu bude hrát klíčovou roli stavební průmysl.
Energeticky náročná průmyslová odvětví, jako je cement a stavební materiály, hrají důležitou roli v
emisích CO2, a proto mohou být vážně ovlivněna EGD. EFBWW je však přesvědčena, že v Evropě existuje
jasnější a zelenější budoucnost těchto průmyslových odvětví se spravedlivými a slušnými pracovními
místy, a vyzývá Evropskou asociaci cementu (CEMBUREAU), aby se této záležitosti ujala a diskutovala o
společných přístupech.
Potřebujeme tento mechanismus pro úpravy uhlíkových hranic,“ uvedly přidružené společnosti. „Bude
zásadní pro zabránění úniku uhlíku“ – fenomén přemístění, ke kterému dochází, když společnosti
přesouvají výrobu do zemí, které mají méně ambiciózní emisní cíle. "Musí to však být dobře navrženo,
včetně účinných monitorovacích a sankčních mechanismů." Přidružené společnosti také trvaly na tom, že
je třeba v rovnováze zohlednit další emise CO2 z přepravy těchto těžkých materiálů. Pokud ne, hrozí riziko,
že tento mechanismus bude zbytečný, zničí mnoho dobrých pracovních míst v EU a celosvětové emise
nesníží. Zhoršilo by to krizi, která v odvětví cementu od roku 2008 přetrvává v několika členských státech.
Finanční krize z roku 2008 a úsporné programy zavedené v mnoha členských státech EU zastavily mnoho
investičních programů do velkých infrastrukturních projektů. Tato situace se zhoršila s krizí COVID-19:
ekonomická aktivita a zaměstnanost v odvětví cementu poklesla. V Řecku poklesla výroba cementu v
posledním desetiletí o 46% a tržby poklesly o 75%. V Itálii poklesla výroba z přibližně 47 milionů tun na
19,3 milionu tun. Dovoz ze třetích zemí (např. Maroka, Turecka, Egypta, Ukrajiny, Číny), který těží z nižších
nákladů a uvolněnějších předpisů v oblasti životního prostředí, roste a ohrožuje přežití integrovaného
odvětví cementu v EU.
"Považujeme EGD za příležitost pomoci obnovit stavebnictví a sektor stavebních materiálů." EGD však
musí být sociální a spravedlivá a musí být zajištěno, že nezůstane žádný pracovník v pozadí, “uvedl
generální tajemník EFBWW Tom Deleu. Rovněž požadujeme, aby Fond spravedlivého přechodu hrál svoji
roli tam, kde je to nutné. Dále také požadujeme, aby byly odbory zapojeny do všech procesů ve všech
fázích, ať už na podnikové, odvětvové, regionální, národní nebo evropské úrovni.
EFBWW a její přidružené organizace budou i nadále zařazovat toto téma mezi hlavní body pořadu jednání
evropských rad zaměstnanců (EWC) v nadnárodních společnostech v odvětví cementu a stavebních
materiálů. Je nezbytné, aby nadnárodní společnosti upřednostňovaly transparentnost a bojovaly proti
přepravě slínku jako způsobu pro snížení nákladů. Společnosti by v žádném případě neměly mít povoleno
snižovat své emise CO2 umělým způsobem, a to jednoduše zadáváním činností do oblastí mimo EU.
EFBWW trvá na tom, že nadnárodní společnosti v cementářském a stavebním průmyslu musí převzít svou
ekologickou a sociální odpovědnost.

Co je CBAM?
Jedná se o novou daň ze zboží založenou na obsahu uhlíku, kterou zavádí EU jako reakci na únik uhlíku.
Jeho cílem je maximalizovat dopad zdanění při plnění klimatického cíle EU. Tento mechanismus by umožnil,
aby cena dovozu přesněji odrážela obsah uhlíku, a působila by proti riziku přesunu výroby do zemí s méně
ambiciózními cíli v oblasti klimatu.
Evropská federace stavařů a dřevařů (EFBWW) je Evropská federace pracovníků
v průmyslu pro stavebnictví, dřevozpracující průmysl, lesnictví, cementářský a příbuzný průmysl a
řemesla. EFBWW má 76 přidružených odborových svazů ve 34 zemích a představuje celkem 2 000 000
členů.
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