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Vážený poslanec Európskeho parlamentu,
blahoželám Vám k Vášmu zvoleniu a prajem úspešný a obohacujúci mandát.
EOK sa pevne hlási k Európskej únii, k európskemu sociálnemu modelu a demokracii na úrovni
EÚ, najmä prostredníctvom Európskeho parlamentu.
Nový Európsky parlament začína svoju činnosť v kľúčovom období pre Európu. Euro možno
bolo zachránené, ale kríza ešte zďaleka neskončí. Máme v EÚ viac ako 25 miliónov
nezamestnaných; 7,5 milióna mladých ľudí nemá ani vzdelanie, nie sú ani v procese školenia,
nemajú prácu. Riskujeme stratenú generáciu.
Výsledky európskych volieb ukazujú rastúcu vzdialenosť medzi zamestnancami a občanmi a
inštitúciami EÚ a ich lídrami. Dávajú jasný signál, že úsporná politika posledných piatich rokoch
zlyhala a voličov nepresvedčila.
Agentúra OSN, Medzinárodná organizácia práce, vo svojej správe Svetovej sociálnej ochrany
2014/15 uvádza, že „chudoba a sociálne vylúčenie teraz postihuje 123 miliónov ľudí v
Európskej únii, to je 24 percent populácie, mnoho z nich sú deti, ženy, staršie osoby a osoby so
zdravotným postihnutím. Náklady na reformy boli prenesené na plecia pracujúcej populácie,
ktorá sa vyrovnáva s čoraz menším počtom pracovných miest a nižšími príjmami v porovnaní
s obdobím spred viac ako piatich rokov. Znižujúce sa úrovne príjmov domácností vedú k nižšej
domácej spotrebe a nižšiemu dopytu, spomaľuje sa oživenie. Úspechy európskeho sociálneho
modelu, ktorý výrazne znížil chudobu v období po druhej svetovej vojne, boli zrušené
krátkodobými reformami“.
EOK vyzýva Európsku úniu na prijatie novej politiky ako priority pre zvládnutie krízy a na
obnovenie dôvery v Európsku úniu v hlavnom prúde demokratickej politiky.
EOK vyzýva nový Európsky parlament, aby urobil všetko, čo je v jeho silách na dosiahnutie
nasledujúceho:
•

Oživenie stratégie zamestnanosti ako najvyššej priority EÚ: ambiciózny európsky
investičný plán pre vytváranie kvalitných pracovných miest a obnovu priemyslu.
Európske a národné financovanie, verejné i súkromné, je potrebné pre priemyselné
inovácie, výskum a vývoj, vzdelávanie, zdravie a spravodlivý prechod k trvalo
udržateľnému rozvoju, ako aj pre Záruky pre mladých. Popri investičnom pláne
potrebuje Európa novú priemyselnú politiku na reštartovanie ekonomiky.

•

Koniec úsporných opatrení. Je potrebné konsolidovať verejné financie, ale nie
demontážou sociálnej ochrany a výhod. Zmena špecifických ekonomických odporúčaní
Európskej komisie pre jednotlivé krajiny je naliehavá a dôležitá.

•

Spravodlivejšia fiškálna politika. Sú potrebné nové záväzné opatrenia na boj proti
daňovým únikom, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a boj podvodmi. EÚ musí tiež
zintenzívniť boj proti nelegálnej práci.

•

Záruka, že hospodárske slobody nemajú prednosť pred základnými sociálnymi
právami. Hlavným cieľom EÚ by malo byť zlepšenie životných a pracovných podmienok
pre svojich občanov, čo je záväzok, ktorý by mal byť v „protokole o sociálnom pokroku“
pripojený k zmluvám o EÚ.

•

Prehodnotiť program EK REFIT. Zdravie a bezpečnosť pri práci a ďalšie benefity práv
zamestnancov by mali byť výhodou a nie záťažou pre ekonomiku, Európska komisia by
mala upustiť od REFIT.

•

Koniec neistej práce a nízkych miezd. Mal by byť zavedený minimálny sociálny príjem
na základe spoločných európskych zásad.

•

Sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie. Sociálny dialóg je zásadný pre
najúspešnejšie európske ekonomiky a mal by sa presadzovať v celej Európe, nemal by
byť podkopávaný návrhmi zo strany Trojky alebo zoslabovaný ekonomickými
odporúčaniami Európskej komisie.

•

Rámcová smernica o reštrukturalizácii.

•

Ďalšie opatrenia na vykonávanie smernice o rovnakom odmeňovaní

•

Rovnoprávne zaobchádzanie s migrujúcimi pracovníkmi ako s ostatnými pracujúcimi.
Konkrétne:
• Rámcová smernica na harmonizáciu rôznych definícií a pravidiel pre rovnaké
zaobchádzanie, v súčasnej dobe máme niekoľko smerníc EÚ, s cieľom dosiahnuť
úplné rovnaké zaobchádzanie pre všetkých
• Opatrenia, ktoré majú zlepšiť integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na
pracovnom trhu EÚ a v občianskej spoločnosti
• Väčšiu koordináciu a solidaritu v rámci politiky EÚ pre riešenie príchodu cez
vonkajšie hranice EÚ a selektívne úpravy štatútu nelegálnych migrantov

•

Je potrebná ambiciózna stratégia európskej ochrany zdravia, bezpečnosti a hygieny
pri práci, pretože je potrebné zabrániť ďalšiemu oslabeniu smernice o pracovnom čase.

•

Kvalitné verejné služby a služby všeobecného záujmu. EÚ by mala stanoviť nové a
ambiciózne ciele v oblasti starostlivosti o deti, vypracovať a prijať ciele pre starostlivosť
o seniorov. Žiadame, aby Európska komisia predložila svoj návrh smernice o dovolenke
pre opatrovateľov.

•

Obchodné dohody, ktoré sú dojednávané otvorene a vo verejnom záujme, podporujú
práva pracujúcich a nenarušujú verejné služby alebo právo štátu na zákonodarné
opatrenia.

Tieto aktivity, pokiaľ budú implementované, znovunastolia dôveru verejnosti v Európu a jej
„inštitúcie“, a ukážu občanom, že Európska únia pracuje v prospech všetkých.
Apelujem na Vás, aby ste podporili tieto návrhy a využili ich pri posudzovaní politiky a návrhov
Európskej komisie a Rady.

S pozdravom
Bernadette Ségol
Generálna tajomníčka

