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Důstojná práce 
 

Návrh prohlášení o krizi a kolektivním vyjednávání  
ve veřejných službách  

 
 
Více než 150 účastníků z více než 30 zemí se setkalo 3. a 4. prosince v Bruselu na 
konferenci EPSU 2009 o kolektivním vyjednávání a společenském dialogu. Jejich hlavní 
obavy týkající se ekonomické krize a kolektivního vyjednávání vyznívají v následujícím 
prohlášení.   
 
Organizace ETUC ve své reakci na podzimní předpověď Evropské komise podtrhuje 
závažnost současného propadu, kdy růst evropské ekonomiky klesl 7 % pod svůj trend. 
Předčasné známky růstu musejí být vnímány s extrémní opatrností a je zde vážné riziko, že 
některé vlády plánují snižovat finanční podporu programů na obnovu ještě před tím, než si 
budeme jisti kompletním návratem ekonomického růstu. Soukromý sektor se v rámci reakce 
na finanční krizi restrukturalizuje a veřejný sektor nejen přispívá zásadní podporou k 
ekonomické aktivitě, ale také poskytuje široké spektrum služeb a pomoci milionům jedinců, 
které recese zasáhla.  
 
Tato zpráva bohužel přichází příliš pozdě pro několik evropských zemí, ve kterých národní 
vlády, v některých případech na základě podmínek souvisejících s balíčky půjček od 
Mezinárodního měnového fondu a Evropské komise, převzaly strategie, které se zaměřují na 
veřejné útraty a zejména mzdy a podmínky pracovníků ve veřejném sektoru. Za poslední rok 
byli pracovníci veřejného sektoru v malém množství zemí svědky nejen zmrazení platů a 
efektivních úspor v reálných mzdách, ale také výrazných úspor v nominálních mzdách a také 
snižování pracovních míst a zastavení náboru. 
 
Účastníci konference potvrdili svou podporu rezolucí Kongresu EPSU o krizi a kolektivním 
vyjednávání, prohlášení Prováděcí komise EPSU z 11. listopadu a iniciativ navržených 
organizací ETUC a zdůraznili zejména: 

• potřebu udržet a rozšiřovat pokrytí kolektivními dohodami, nebo podle národních 
praktik veřejnoprávními nařízenými týkajícími se platů a podmínek, 

• význam vyjednávání o zvýšení nominálních a reálných mezd jako zásadního prvku 
při udržení a zvýšení poptávky napříč ekonomikou a význam odmítání výzvy 
Evropské centrální banky, do které mimo jiné patří, že veřejný sektor má jít příkladem 
v zmírňování požadavků na mzdy, 

• význam vylepšení koordinace předpisů kolektivního vyjednávání a výměny informací 
a vyslání jednoznačného poselství vládám a zaměstnavatelům v evropském sektoru, 
a to že úspory na mzdách jsou nejen nepřijatelné, ale také podcení jakékoli pokusy 
koordinace evropských způsobů řešení krize, 

• podporu, kterou je možné poskytnout málo placeným pracovníkům, z nichž většinu 
tvoří ženy, zvýšením zákonných minimálních mezd tam, kde jsou zavedeny, a 
minimálních mzdových sazeb k kolektivních vyjednáváních,
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• urgentní potřeba zmenšit míru prekérního zaměstnávání ve veřejných službách, 

• potřebu v souladu s Lisabonskou smlouvou donutit vlády a Evropskou komisi, aby 
propagovaly plné konzultace s odborovými svazy prostřednictvím sektorálního 
společenského dialogu, aby zajistily plnou účast kandidátských zemí. Naléháme na 
zaměstnavatel, aby formálně ustanovili ve státním sektoru komisi pro sektorální 
společenský dialog. 


