
  
 
 
Az EPSU 2009. évi Kollektív Szerz ıdéskötési és Társadalmi Párbeszédr ıl szóló 

Konferenciája 
 

Méltányos munka 
 

Nyilatkozat a válságról és a kollektív szerz ıdéskötésr ıl a 
közszolgáltatásokban  

 
 

Az ESPU 2009. évi a kollektív szerzıdéskötésrıl és társadalmi párbeszédrıl szoló, 
december 4-én és 5-én Brüsszelben megrendezett konferenciájára több mint 30 országból 
mintegy 150 résztvevı érkezett. A gazdasági válsággal és a kollektív szerzıdéskötéssel 
kapcsolatos fı aggodalmaik szerepelnek az alábbi nyilatkozatban. 
 
Az Europai Bizottság ıszi elırejelzésére válaszolva, az ETUC hangsúlyozza a jelen 
gazdasági visszaesés súlyosságát, mialatt az európai gazdaság növekedése a szokásostól 
7%-al marad el. Rendkívül óvatosan kell kezelni a növekedésre utaló korai jeleket, mivel 
nagy a kockázata annak, hogy máris vannak kormányok, amelyek már a gazdasági 
fellendülést elısegítı programok lefaragását tervezik –  mielıtt a  gazdasági  növekedés 
bizosított lenne.  Miközben a magánszféra – a gazdasági válságra válaszképpen – 
újrarendezıdik, a közszféra, mindamellett, hogy a gazdasági tevékenységhez létfontosságú 
támogatást nyújt – sokrétő szolgáltatással és segítséggel szolgál emberek millióinak, akik a 
gazdasági visszaesés következményeitıl szenvednek. 
 
Sajnos számos európai országhoz túl késın jut el ez az üzenet. Ezen országokban a 
nemzeti kormányok – gyakran a Nemzetközi Valutaalap és az Európai Bizottság által nyújtott 
kölcsönök feltételeihez igazodva – olyan stratégiákat fogadtak el, melyek a közkiadásokat, 
és ezen belül különösképpen a közszférában dolgozók fizetését és munkakörülményeit 
célozzák meg. Az elmúlt évben a  közalkalmazottaknak néhány ország estében nemcsak 
bérbefagyasztással és reálbércsökkenéssel kellett szembenézniük, hanem nominális bérük 
is nagymértékben csökkent – az elbocsátások és munkalehetıségek csökkenése mellett.   
 
A konferencia résztvevıi újra megerısítették, hogy támogatják az EPSU kongresszuson 
elfogadott határozatokat a válságról és a kollektív szerzıdéskötésrıl, valamint az ESPU 
végrehajtó bizottság november 11-én keletkezett  állásfoglalását, és az ETCU által javasolt 
kezdeményezéseket – különös hangsúlyt helyezve a következıkre: 

 
• szükséges a kollektív megállapodások, illetve – a nemzeti gyakorlat szerint – a bérre 

és munkakörülményekre vonatkozó szabályok hatáskörének fenntartása és 
kiterjesztése; 

• kiemelt fontosságú a reál- és nominálbér emelésekrıl való tárgyalás, mint a kereslet 
fenntartásának és növelésének eszköze a gazdaság minden területén –  elutasítva 
ezzel, többek között az Európai Központi Bank elgondolását, miszerint a közszféra 
kell hogy példát mutasson a magánszférának azzal, hogy gátat szab a 
bérköveteléseknek; 
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• a kollektív szerzıdéskötési politika és az információcsere koordinációjának javítása 
azzal, hogy világossá tesszük a kormányok és a munkáltatók számára, hogy a 
bércsökkentés nemcsak hogy elfogadhatatlan, de egyúttal aláássa azokat a 
probálkozásokat, amelyek a különbözı európai megoldások között próbálnak 
összhangot teremteni, a válsággal való megbirkózás érdekében;  

• az alacsony keresető dolgozók támogatása – kiknek nagy része nı –  azáltal, hogy – 
ahol létezik –  növeljük a törvényileg elıírt minimálbért, és a minimális alapfizetést a 
kollektív szerzıdésekben; 

• a közszolgáltatásokban a bizonytalan foglalkoztatottság mértékének sürgıs 
csökkentése; 

• szükséges, hogy – a Lisszaboni Szerzıdéssel összhangban – a kormányokat és az 
Európai Bizottságot arra ösztönözzük,  hogy támogassák a szakszervezetekkel való 
részletes konzultációt társadalmi párbeszéd formájában, gondoskodva arról, hogy 
ebben a tagjelölt országok is részt vesznek; szorgalmazzuk, hogy a munkáltatók 
hivatalosan megalakítsanak  egy társadalmi párbeszéd bizottságot az állami 
ágazatban. 


