
 
                   

 

 

Resoluce přijatá na společném zasedání výkonného výboru 

EMF/EMCEF/ETUF-TCL  
(Elewijt, 31. ledna 2012) 

 

O právu na stávku se nevyjednává! 
 

 
Evropští politici se již roky pravidelně scházejí se záměrem zachránit finanční průmysl 
a bankovní systém před úplným kolapsem. Poskytli bilióny prostředků daňových 

poplatníků do trvalého úsilí udržet dobrou vůli nedemokratických ratingových agentur. 
Úspěch těchto gigantických záchranných balíčků je nepatrný a stále ještě není konec 

krize na dohled.  
 

Veřejné zadlužení vzrostlo do bezprecedentní výše, zatímco milióny občanů trpí 
dopady krátkozrakých úsporných politik a rozpočtových škrtů a to i v oblasti 
nejzákladnějších sociálních služeb. Nový fiskální pakt EU, který byl dohodnut na 

pondělním summitu, 25 z 27 států, jen dále konsoliduje tento trend zavedením 
systému sankcí, namísto podnětů do oblasti udržitelných investic.  

 
Každý den dostáváme informace o novém propouštění a míře nezaměstnanosti – 
zejména mladých lidí – dosahující vysokých úrovní. Nikdy jsme nebyli tak vzdálení 

„evropskému snu“ o prosperitě a sociálním zabezpečení pro všechny občany. Nejen 
sociální služby, ale také základní sociální práva jsou vážně ohrožena. Konkurence, růst 

a profit jsou převažujícími silami, které řídí politiky.  
 
Současné dokumenty Evropské komise odhalují, že se předpokládá, že právo 

zaměstnanců na průmyslové akce – poslední zbraň chránící zájmy zaměstnanců – 
bude v určitých případech legislativou EU omezeno. Namísto vytvoření dynamického 

ekonomického rámce a poskytování vysoce kvalitní zaměstnanosti jsou pravidla 
společného trhu změněna tak, aby držela zkrátka obyčejné, těžce pracující a daně 
platící občany, zatímco ostatní shrábnou profit z jejich úsilí.  

 
Na společném zasedání výkonného výboru EMF, EMCEF a ETUF-TCL deklarovaly: 

 
 Jednotný trh není sám o sobě koncem, ale je vytvořen za účelem dosažení 

sociálního progresu pro lidi v Evropské unii.  

 Ekonomické svobody a pravidla konkurence nemohou mít prioritu před základními 
sociálními právy a sociálním progresem. V případě konfliktu by měla mít sociální 

práva přednost.  
 Ekonomické svobody nemohou být interpretovány tak, že podniky mají právo je 

provádět, za účelem vyhnutí se nebo obejití národních, sociálních zákonů a praktik 

a zákonů a praktik o zaměstnanosti, nebo pro účely nespravedlivé konkurence 
zejména s ohledem na mzdy a pracovní podmínky.  
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 Právo na kolektivní vyjednávání a průmyslové akce je základní a nelze o něm 

vyjednávat.  

 
Sociální situace v Evropě je vážně ohrožena. Proto společný výkonný výbor vyzývá 

členské organizace všech tří federací, aby plně podpořily Akční den ETUC, dne 29. 
února 2012, v předvečer zasedání Evropské rady, které proběhne 1 & 2 března. 
Pracovní místa a sociální spravedlnost nemohou být mimo evropskou agendu. 

 
___________________ 

 


