
 

 

 

Joint Statement from Europe’s public service trade unions  

on the occasion of the 20
th

 Ukraine-EU summit__UA 

СПІЛЬНА ЗАЯВА 

європейських профспілок громадського обслуговування з 

нагоди 20-го саміту Україна-ЄС 

 

 

9 липня 2018 року в Брюсселі відбудеться двадцятий саміт 

Україна-ЄС. ЄФПГО, Європейська федерація профспілок 

громадського обслуговування, до складу якої входять профспілки 

ЄС, України та інших країн Європи, просять український уряд, 

Європейську комісію та Європейську Раду  врахувати наступне. 

 

1) Працівники, наші сім'ї та громади очікують, що 

співробітництво між ЄС та Україною сприятиме соціальному та 

економічному прогресу. Угода про асоціацію має поліпшити 

умови праці та життя людей. Тому українському уряду слід 

залучати профспілки до розробки національних планів 

економічного та соціального розвитку. Подолання наслідків 

кліматичних змін і цифровізація вимагають проведення 

консультацій та переговорів з профспілками, щоб  зміни, що 

відбуваються, були справедливими і не залишили осторонь 

працівників і громади. 

 

2) Зміцнення колективних переговорів, особливо на галузевому 

рівні, та соціальний діалог є ключовими для підвищення оплати 

праці, покращення її умов та створення якісних робочих місць. 

Повага до ролі профспілок  відповідно до європейських та 

міжнародних фундаментальних прав і  стандартів, які містяться, 

наприклад, в конвенціях МОП, Європейській соціальній хартії, 

Хартії основних прав Європейського Союзу та Європейській 

«опорі» соціальних прав, повинні бути пріоритетом для 

українського уряду та Європейської комісії. Українській владі 

http://pidruchniki.com/1663111648582/pravo/hartiya_osnovnih_prav_yevropeyskogo_soyuzu


 

 

слід припинити атаки на права профспілок, зокрема, відчуження 

профспілкових будівель та навчальних центрів профспілок. Це є 

порушенням прав профспілок і підриває їх існування та 

можливості. Міжнародний індекс прав профспілок свідчить, що 

їх забезпечення в Україні  не гарантується. 

 

3)Залучення профспілок до проведення соціальних та 

економічних реформ означає, що український уряд прагне знати 

точку зору профспілок та отримувати поради, зокрема від 

профспілок громадського обслуговування, коли мова йде про 

реформування  державних служб. Ми очікуємо, що Європейська 

Комісія сприятиме цьому та буде здійснювати необхідний 

контроль у відповідності з Європейською «опорою» соціальних 

прав, автономією соціальних партнерів та європейським 

соціальним діалогом. 

 

4)Українські органи державної влади мають зайнятися 

вирішенням проблеми зростання бідності. Підвищення 

мінімальної заробітної плати не нижче рівня фактичного 

прожиткового мінімуму та збільшення державних інвестицій у 

розбудову громадського обслуговування та соціального захисту 

мають вирішальне значення для забезпечення працівників і 

людей засобами для гідного життя. Український уряд повинен 

ужити рішучих заходів для  погашення заборгованості із 

заробітної плати. Європейська Комісія може підтримати 

українську владу та інспекції праці у вирішенні цих питань. 

5) Громадське обслуговування має залишатись у державній 

власності. Український уряд не повинен сприяти приватизації 

медичних і дошкільних послуг, комунальних та інших 

громадських послуг. Європейська комісія, європейські та 

міжнародні фінансові установи повинні припинити здійснювати 

тиск на Україну з метою їх приватизації. Аналогічно, потрібно 

запобігати створенню   державно-приватних партнерств,  так як 



 

 

вони є дуже ризикованими для державних фінансів, користувачів 

і працівників, здійснюють тиск на якість послуг, робочі місця та 

умови праці. Європейська рахункова палата виявила, що 

державно-приватне  партнерство не приносить очікуваних 

результатів. У країні, яка має масштабну проблему з корупцією 

та ухиленням від сплати податків, податковим шахрайством, а 

також регулюванням діяльності корпорацій, державно-приватне 

партнерство не є хорошою ідеєю. 

 

6) Як в Україні, так і в Європейському Союзі існує розрив в 

оплаті праці між жінками та чоловіками. Європейська комісія 

започаткувала низку ініціатив, спрямованих на вирішення цієї 

проблеми. Для профспілок це ключове питання. Подібна 

програма потрібна і в Україні. Органам державної влади та 

роботодавцям необхідно терміново провести  з профспілками 

переговори щодо розробки дорожньої карти заходів, спрямованих 

на подолання цього розриву. 

7) Справедлива та регульована торгівля. Угода про поглиблену та 

всеохоплюючу зону вільної торгівлі не має необхідних 

інструментів для забезпечення справедливого перерозподілу 

багатства, що приносить торгівля. Прогресивне оподаткування та 

оподаткування корпорацій повинні стати невід'ємною частиною 

торговельного режиму і включати у майбутньому проведення 

дискусій між Європейським Союзом та Україною. 

 


