
(Návrh) Stanovisko 

1. Zástupci Východního regionu, členských svazů IndustriAll Europe se sešli 06-07. října 2014 v Budapešti, aby 

připravili společné stanovisko k otázce “Minimálních sociálních standardů” na evropské úrovni.  

2. Na pozadí ekonomických, sociálních a politických změn posledního desetiletí a krize vedoucí k „obrovské 

recesi“ vidíme nutnost reinterpretovat a opětovně přehodnotit naše úkoly, rozsah naší sociální odpovědnosti, 

směr naší práce při zastupování zájmů zaměstnanců a nástroje, které odbory mají. Klíčovým prvkem tohoto 

přehodnocení je ujasnění našeho vztahu k otázkám chudoby a definování našich úkolů a odpovědnosti 

zejména v souvislosti s lidmi a rodinami, kteří nejsou členy našich organizací, ale jsou předmětem 

nezaměstnanosti a sociálního vyloučení, strádání a chudoby.  

3. Na základě takového komplexního přístupu jsme připravili naše stanovisko k nástrojům a technikám, které 

nám pomohou zvládnout chudobu, jako je rozhodnutí o minimálních sociálních standardech na evropské 

úrovni.  

4. Jsme si vědomi toho faktu, že cesta vedoucí k podobným mezinárodním dohodám může být dlouhá a obtížná. 

Naše stanovisko se tedy méně zaměřuje na požadavky v souvislosti s tímto obsahem, a více se zaměřuje na 

zdůraznění směru společných resolucí, které chceme předložit k diskusi za účelem dosažení nutného 

kompromisu a vývoje společného jazyka a společných politik.  

Pozadí a historie 

5. Tradičním základem odborů jsou průmysloví zaměstnanci ve velkých podnicích; nicméně jejich ekonomická síla 

v důsledku globalizace a post-průmyslových strukturálních změn poklesla; obdobně jako poklesl počet 

zaměstnanců a podíl organizovaných zaměstnanců zaměstnaných v těchto podnicích. Na druhou stranu jsou 

naše organizace pod zvyšujícím se tlakem ze strany neorganizovaných zaměstnanců, protože ti chtějí, abychom 

prosazovali rovnostářské hodnoty společenské solidarity v rámci měnících se společenských podmínek a 

s větším důrazem vyjadřovali své myšlenky.  

6. I když se primární podmínky našich aktivit stále mění, naše původní ideje – rovně k cílům a hodnotám 

stanoveným v klíčových dokumentech mezinárodních organizací jako je OSN a jejích členských organizací, 

především MOP, Rada Evropy a Evropská Unie – zůstaly konstantní. Zavázali jsme se bezpodmínečně 

respektovat lidskou důstojnost, svobodu a lidská práva za účelem ochrany hodnot civilizace a jsme připraveni 

zasadit se za tato práva a zájmy všech bytostí a spoluobčanů.  

7. K dosažení harmonie mezi měnícími se okolnostmi a našimi v zásadě nezměněnými hodnotami musíme 

opětovně uvážit a předefinovat adresáty a nástroje naší práce při reprezentování zájmů a obsahu našich 

požadavků. V rámci předefinovaného zastupování zájmů a boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení zůstává 

hlavním cílem poskytování služeb našim kolegům, členům, nicméně nad tento rámec jsme vázáni postavit se 

rovněž jakékoli formě chudoby a sociálního vyloučení.  

8. Jsme si vědomi toho faktu, že k dosažení našich cílů potřebujeme dynamickou a rozvíjející se ekonomiku a 

sociální progres. Naše zastupování zájmů může z krátkodobého hlediska brzdit ekonomický a sociální vývoj 

v důsledku naší snahy zmírnit bolest a strádání (tj. dočasným zachováním pracovních míst na nižší 

technologické úrovni a nižší produktivitou), ale z dlouhodobého hlediska je našim cílem podporovat 

zaměstnanost, vytvářet inkluzívní trhy práce a rozšiřovat globálně konkurenceschopné pracovní příležitosti.  

K chudobě 

9. V důsledku minulých změn se sociologický profil chudoby změnil. Dnešní chudí nestojí mimo zaměstnanost 

z důvodů vlastních kvalit (věk, zdravotní stav, rodinné podmínky); největší hrozbou chudoby není 

nezaměstnanost z důvodů vlastních kvalit, ale snižující se a chybějící pracovní místa. Lidé v aktivním věku 

s různými sociálními a hlavně zaměstnaneckými nevýhodami, mající více dětí než je průměr, což vede ke zjevně 

alarmujícímu nárůstu chudoby dětí a mladých.  

10.  „Nápravou” této „nové” chudoby a zejména vyloučení je na jedné straně usnadnění ekonomické a 

společenské participace a aktivit a na druhé straně podpora vlivu inkluzívních trhů práce na ekonomický růst. 

Abychom byli schopní podporovat sociální, ekonomickou participaci a participaci trhu práce, potřebujeme 



garantování nezbytného životního prostředí a aplikovat programy a nástroje redistribuce za účelem poskytnutí 

sociálně jistého příjmu pro všechny.  

11. Existuje velké pokušení dosáhnout důstojných garancí prostřednictvím vyšší úrovně sociálních transferů a 

vyššího množství sociálních služeb. Nicméně je jasné, že za současných podmínek existuje větší nebezpečí a to, 

že sociální služby lze financovat jen z vyšších daní a odvodů, které naopak postihnou naše členy a 

zaměstnance. Největším rizikem je, že vybrané odvody bez podpory produktivity a nákladů zaměstnanosti 

dosažených díky administrativnímu tlaku pravděpodobně vyústí v další pokles pracovních míst, což povede 

k nezaměstnanosti dalších lidí.  

12. Obecně je pravdou, že sociální standardy by neměly reflektovat pouze nutnost snížit chudobu, ale musí být 

současně udržitelné a financovatelné.  

Změny a možné směry progresu 

13. Minimální sociální standardy musí být univerzální a pokrývat každého ze zainteresovaných skupin. Plné pokrytí 

je pro nás mnohem důležitější než využívání stejných fondů pro vyšší úroveň služeb jen pro několik málo 

příjemců.  

14. Je zřejmé, že někdo – primárně my, zaměstnanci – budeme muset zaplatit cenu za garantování minimálních 

sociálních standardů. Fakt, že toto uznáváme, je jasným signálem naší solidarity – ale jen v případě a v rozsahu 

zapojení ostatních do nesení tohoto břemene v odůvodněném rozsahu.  

15. Za účelem financování vhodného systému garancí proti chudobě podporujeme zavedení progresivních měr 

zdanění v rámci jednotlivých schémat zdanění příjmů prostřednictvím regulačních technik EU, expanzi 

zdaňování zisku k potlačení chudoby a zavedení spotřební daně pro spekulativní přeshraniční měnové 

transakce, tzv. „Tobinovy daně“. Využívání nástrojů EU je ospravedlnitelné a nutné protože je třeba na 

mezinárodní úrovni podporovat spravedlivé a poctivé zdanění přeshraničních měnových transakcí.  

16. Z hlediska evropské tradice je problém chudoby zejména otázkou sociální nerovnosti a proto statistické měření 

chudoby EU a interpretace chudobu vykládají jako fungování celkových příjmových vztahů členských států. 

Proto by minimální sociální standardy měly být implementovány v krátké době v rámci členských států a to 

v poměru k  úrovni jejich bohatství a příjmů.  

17. Z dlouhodobého hlediska jsme se zavázali podporovat solidární sociální Evropu a tedy podporovat veškeré 

snahy zacílené na zlepšení sociální bezpečnosti na národní, ale také evropské úrovni.  

Cíle stanoviska 

18. Toto stanovisko bylo navrženo s nadějí, že zástupci odborového hnutí uváží své rozdílné politické aktivity a 

následně budou provádět svou práci zastupování zaměstnanců.  

 

Budapešť,  06. října 2014 

 

 


