
 
Evropští zamestnanci v sektoru odpadového hospodárství souhlasí s bojem proti 
bezohledné konkurenci 
 
Jednoznacne nejvetším problémem, jemuž celí evropští zamestnanci firem na zpracování 
odpadu, je nekalá konkurence ze strany tech zamestnavatelu, kterí se snaží snižovat mzdy a 
jiné výhody. Sektor odpadového hospodárství je konfrontován s „pirátskými“ spolecnostmi, 
které poškozují platy a podmínky, predpisy ohledne ochrany zdraví a bezpecnosti pri práci, 
jakosti a životního prostredí, címž tlací všechny subjekty smerem dolu k neprijatelným 
hladinám. Do souteže ve výši mezd se však zapojují i velké spolecnosti. Existence 
rozdílných kolektivních smluv v nekterých zemích umožnuje firmám zvolit si tu nejnižší 
úroven, címž snižují normy i pro pracovníky verejných a soukromých služeb. Zástupci odboru 
a závodních rad se shodli na seminári EPSU o odpadech konaném 20. cervna 2005 
v Bruselu, že je nutno se proti této tendenci postavit. Organizování delníku do odboru je 
výzvou pro odbory jak ve starých, tak i nových clenských zemích na vytvorení síly, která by 
se zájmu delníku zastávala. 
 
Za tímto úcelem byly ucineny návrhy na zvýšení úsilí:  
§ pri koordinaci kolektivního vyjednávání,  
§ pri zakládání evropských závodních rad ve vhodných spolecnostech,  
§ pri bránení se neomezené liberalizaci v sektoru odpadu, navržené napríklad smernicí 

Služeb Bolkesteinu nebo v GATS,  
§ v normách v oblasti sociální politiky a jakosti ve verejných zakázkách. V nekterých 

evropských zemích je zavedena známka jakosti, která by mohla být rozšírena i na 
ostatní zeme.  

§ pri lákání delníku do odboru (jejich organizování) a pri rozširování poctu clenu v EPSU.  
 
Odbory budou požádány, aby delníky a cleny seznámily s naší spolecnou prací. Naše 
kampan bude vyžadovat spolecné a verejné akce.  
 
Úcastníci semináre EPSU posuzovali zprávu Dava Halla z PSIRU o posledním vývoji ve 
spolecnostech a v jejich politikách a úlohu evropských závodních rad pri restrukturalizaci, 
vcetne príkladu. Úcastníci jednali o politice EPSU v odpadovém hospodárství a o Severském 
plánu opatrení (Nordic Action Plan) v sektoru odpadu. Body vznesené na seminári budou 
postoupeny stálé komisi pro podniky verejných služeb (Standing Committee Utilities) 7. ríjna 
2005 v Lucemburku. Tato stálá komise souhlasila s ustavením pracovní skupiny, jejímž 
úkolem bude tento plán opatrení dále rozpracovat. 
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