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 Predstavenstvo Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR, ktorá je členom 

Európskej odborovej konfederácie (EOK), vyslovuje plnú podporu jej návrhu Sociálneho 

paktu pre Európu. 

 

 Rozrastajúca sa chudoba ako aj stúpajúca nezamestnanosť, ktorá zasahuje najmä 

mladých ľudí, predstavujú memento pre krajiny Európskej únie vrátane Slovenska. 

  

  EOK vyzýva EÚ, aby sa zamerala na politiku zlepšujúcu životné a pracovné 

podmienky, kvalitu zamestnania, spravodlivú mzdu, rovnaké zaobchádzanie, na účinný 

sociálny dialóg a ďalšie ľudské práva. EOK vyzýva na sociálnu ochranu – vrátane 

spravodlivých a udržateľných zdravotných a penzijných rezerv – ako i na priemyselnú politiku 

uprednostňujúcu spravodlivý prechod k modelu udržateľného rozvoja. Práve takýto prístup 

prispeje k budovaniu dôvery občanov v ich spoločnú budúcnosť. 

  

 Európska odborová konfederácia navrhuje, aby v Sociálnom pakte boli zahrnuté - 

kolektívne vyjednávanie a sociálny dialóg, hospodárske riadenie pre trvalo udržateľný rast 

a zamestnanosť ako aj hospodárska a sociálna spravodlivosť. Rovnako ako EOK veríme, že 

práve pomocou sociálneho dialógu sa podarí nájsť spravodlivé a účinné riešenia ako 

odpoveď na vážnu krízu, ktorej únia čelí.  

  

 KOZ SR podporuje Európsku odborovú konfederáciu, ktorá apeluje na európske 

organizácie zamestnávateľov, inštitúcie EÚ, národné vlády a podporné organizácie, aby sa 

zapojili do rokovania o návrhu EOK vo veci Sociálneho paktu pre Európu. V tejto súvislosti 

sa Konfederácia obracia na sociálnych partnerov – vládu SR i reprezentantov 

zamestnávateľských organizácií, aby o aktuálnej hospodárskej a sociálnej situácii ako aj 

Sociálnom pakte pre Európu s plnou vážnosťou rokovali na úrovni Hospodárskej a sociálnej 

rady SR.  

 

 KOZ SR sa pripája a aj touto formou vyjadruje podporu Akčnému dňu EOK. Ten sa 

pod mottom Spoločne za lepšiu budúcnosť: Nie úsporným opatreniam! Áno práci pre mladých 

ľudí! koná 13. marca pred rokovaním Európskeho samitu (14. – 15. marec 2013).  

               

                     

V Bratislave, 13.3.2013 

    

 


