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  MANIFEST INDUSTRIALL EUROPE 2019:  
 JE NACASE UPREDNOSTNIT PRACOVNIKY! 

IndustriAll European Trade Union je federace nezávislých a demokratických odborových 

svazů, které zastupují manuální a nemanuální pracovníky v odvětvích kovu, chemie, 

energetiky, těžebního průmyslu, textilu, oděvnictví a obuvi a souvisejících průmyslových 

odvětvích a činnostech. 

Hovoříme o zhruba 7 milionech pracujících mužů a žen, kteří se sjednotili v rámci 177 

národních odborových organizacích v 38 evropských zemích. 

Jednáme společně s cílem optimalizace našich silných stránek, abychom lépe chránili a 

prosazovali práva pracovníků v našem průmyslu a odvětvích. 

Chceme zachovat úspěchy evropského integračního procesu: mír a demokracii, přístup k 

dobrému vzdělání pro všechny, sociální zabezpečení, ochranu lidských práv, svobodu projevu 

... Toto dědictví nesmí být podkopáváno. 

Máme však obavy z krize důvěry v evropský projekt mezi pracovníky a občany. Finanční krize, 

sebevražedná deregulační politika, terorismus, Brexit, krize uprchlíků a sociální vyloučení 

skutečně přispěly ke zvyšujícím se pocitům populismu, xenofobie a nacionalismu. 

To všechno staví Evropskou unii na křižovatku: buď bude přetvořena a reformována do 

inkluzívnější a sociálnější Evropy, nebo se zhroutí. 

Proto vyzýváme všechny pracovníky v Evropské unii, aby v květnu roku 2019 vyšli do volebních 

místností a hlasovali pro Evropu, která posiluje sociální pokrok, buduje solidaritu, vytváří slušné 

zaměstnání a umožňuje dobrou kvalitu života pro všechny. 

Vyzýváme k obnovení evropského projektu založeného na jeho základních hodnotách, tj. 
sociálních hodnotách! 

Chceme Evropu, která: 

 Podporuje práva pracovníků a zaručuje jistotu zaměstnání. 

 Podporuje spravedlivé a inkluzivní společnosti, které jsou otevřené, úctyhodné, 

rozmanité a nediskriminují. 

 Chrání občany a bojuje proti chudobě. 

 Podporuje základní hodnoty Evropské unie: respektování lidské důstojnosti a lidských 

práv, demokracie, svobody a rovnosti. 

 Zajišťuje demokratické a transparentní rozhodování evropských orgánů a posiluje 

zodpovědnost evropských politiků. 

 Zaručuje nezávislost justice, bojuje proti korupci a zajišťuje právní stát. 

 Podporuje evropský sociální model považovaný za celosvětové měřítko a vybudovaný 

předchozími generacemi od druhé světové války. 

 Nabídne zaměstnání a budoucnost pro mladé. 

 Řeší změny klimatu prostřednictvím uskutečňování cílů OSN pro udržitelný rozvoj a cílů 

stanovených v Pařížské dohodě, aby se staly "emisemi s nulovou čistou hodnotou ”. 

 Má ambice udržet prosperující průmysl v rámci svých hranic. 
  

 



Proto povede industriAll Europe kampaň a bude usilovat o 
prosazení následujících klíčových požadavků: 

2. Nastal čas pohybovat se 
sociálním směrem. 
 
V posledních desetiletích došlo k nárůstu příjmů a sociální 
nerovnosti. Úsporné politiky a deregulace trhů práce kladou 
obrovský tlak na naši společnost. Vedly k nezaměstnanosti a 
chudobě. Tento trend se musí zastavit. Důvěra v evropský projekt 
se vrátí, pouze pokud Evropa přispěje k vytvoření spravedlivější a 
rovnoměrnější společnosti. EU musí podporovat účinné a 
spravedlivé přerozdělování bohatství a příležitostí a dát sociální 
práva na stejnou úroveň jako ekonomické svobody. Tímto 
způsobem se musí stát skutečnou sociální unií, stejně jako 
hospodářskou unií. 

. 

 

1. Kvalitní pracovní místa pro 
všechny. 

 
Potřebujeme kvalitní pracovní místa s dobrými mzdami, jistotou 
pracovních míst, bezpečnými a zdravými pracovišti a vysokou 
úrovní sociální ochrany. Nastal čas ukončení "oživení špatných 
pracovních míst" s nárůstem nejisté práce a chudoby v 
zaměstnání. Současné oživení nabízí jedinečnou příležitost 
nahradit neoliberální mantru, že "každá práce je lepší než žádná 
práce" evropskou strategií za "více, ale lepších pracovních míst". 

 IndustriAll  Europe  požaduje: 

 1. Přístup ke standardním smlouvám na plný úvazek na dobu 

neurčitou. 

2. Zvýšení platů, které umožní pracovníkům v celé EU získat 

spravedlivý podíl na vytvářeném bohatství a podpořit 

hospodářství. 

3. Bojovat proti starým a novým formám nejisté práce: všichni 

pracovníci musí být pokryti pracovní smlouvou, flexibilní a 

dočasná práce musí být omezená a práce musí být 

předvídatelná. Musí se zabránit zneužívání práce na 

částečný úvazek a smlouvy na nula hodin. 

4. Bojovat proti mzdové konkurenci a přetrvávajícím mezerám 

ve mzdách v rámci EU. V případě potřeby by měla být 

stanovena minimální mzda, která odpovídá existenčnímu 

minimu. 

5. Posílit systémy kolektivního vyjednávání jako nejlepší 

způsob, jak potírat nerovnosti, zajistit dobré mzdy a pracovní 

podmínky ve prospěch mnoha nejen několika jedinců. 

6. Zajistit rovné příležitosti pro všechny a potírat diskriminaci na 

trzích práce. 

7. Ukončit chudobu v zaměstnání a vykořisťování pracovníků. 

8. Udržet starší pracovníky na pracovišti. 

9. Podporovat rychlou integraci migrantů na trhy práce. 

10. Regulaci ekonomiky a práce na platformách. Zejména všichni 

pracovníci musí mít přístup k dobrým pracovním podmínkám 

a slušné úrovni sociální ochrany bez ohledu na jejich pracovní 

smlouvu. 

11. Nabízet garanci práce všem pracovníkům, kteří přišli o práci. 

 

IndustriAll  Europe  požaduje 

1. Konkrétní a rychlou implementaci principů Evropského pilíře 
sociálních práv. 

2. Pro všechny pracovníky z celé EU musí být k dispozici 
spolehlivá síť sociálního zabezpečení. Zaslouží si slušnou 
ochranu proti sociálním rizikům: nezaměstnanost, zdravotní 
stav, věk, pracovní úrazy. 

3. Spravedlivé a progresivní zdanění příjmů. 

4. Rovná mzda a stejné pracovní podmínky. 

5. Důstojné důchody v přijatelném věku se zvláštním zřetelem 
na pracovníky v náročných a nebezpečných pracovních 
místech. 

6. Boj proti sociálnímu dumpingu. 

7. Spravedlivé zdanění prostřednictvím progresivních daňových 
systémů, boj proti vyhýbání se daňovým povinnostem a 
daňovým únikům, evropský systém zdanění právnických 
osob, eliminace daňových rájů a společností typu poštovních 
schránek. 

8. Spravedlivý obchod prostřednictvím silných a vynutitelných 
kapitol o pracovních právech v bilaterálních obchodních 
dohodách, účinné nástroje pro boj proti nekalým obchodním 
praktikám, mnohostranná pravidla pro vytvoření 
spravedlivých a rovných podmínek pro vyhnutí se 
celosvětovému závodu ke dnu. 

 

 

 

 



3. Demokracie na pracovišti. 

 
Demokracie a sociální spravedlnost se nezastaví u továrny ani u 
dveří kanceláře. Jako součást evropského sociálního modelu, 
který budeme bránit, musí být pracovníci zapojeni do jakéhokoli 
rozhodování, které by mohlo ovlivnit budoucnost jejich 
společnosti, jejich práci, a nakonec i jejich život. K tomu musí být 
podporovány silnými odbory, které jsou zásadní pro sdílení 
prosperity, zajištění dobrých pracovních podmínek a ochrany 
pracovních práv. Demokracie na pracovišti je o to více potřebná v 
době masivní transformace našich průmyslových odvětví, která je 
poháněna stále rostoucí globalizací, digitalizací, ekologizací a 
stárnutím našich společností. Očekává se, že se pracovní místa 
tisíců Evropanů v nadcházejících letech dramaticky změní. 

 

4. Vyrobme si budoucnost. 

 
Během krize ztratilo práci na 4 miliony průmyslových pracovníků v 
důsledku nezodpovědného chování ve finančním sektoru. Dnes je 
čas obnovit ztracené průmyslové schopnosti a zahájit strategii 
"Made in Europe 2030" jako sdílený společný a ambiciózní projekt 
schopný vytvořit těžce potřebná průmyslová pracovní místa. 
Průmysl se musí opět stát motorem pozitivních sociálních, 
průmyslových a environmentálních změn. 

. 

 IndustriAll  Europe  požaduje: 

 1. Posílení role průmyslu při dodávání řešení našich "velkých 
společenských výzev" (energie, klima, stárnutí, digitalizace, 
urbanizace). Rozvoj nových průmyslových aktivit v čisté 
ekonomice prostřednictvím zkoumání synergií mezi 
hospodářstvím a udržitelným rozvojem je pravděpodobně 
nejdůležitější výzvou pro průmyslovou politiku. 

2. Podporu veřejných a soukromých investic k řízení 
udržitelného hospodářského růstu. 

3. Akční průmyslové plány pro všechna odvětví strategického 
zájmu. 

4. Teritoriálně vyváženou industrializaci se zvláštním 
zaměřením na méně rozvinuté regiony a regiony ve kterých 
probíhá transformace průmyslu. 

5. Zvýšenou podporu výzkumu a inovací s cílem udržet 
průmysl na špici technologického vývoje. První průmyslová 
aplikace této podpory musí být vytvořena v EU. 

6. Průmyslové politiky a politiky trhu práce, umožňující 
strukturální změny vyplývající z "hluboké dekarbonizace" 
evropských průmyslů, zejména energeticky náročných 
průmyslových odvětví, doprovázené podmínkami udržení 
pracovních míst. 

7. Vývoj oběhového hospodářství, který vytváří další pracovní 
místa v oblasti recyklace, údržby, opravy, opětovného 
použití a přepracování. 

8. Řešení problémů a příprava pracovníků na digitální 
hospodářství. 

IndustriAll  Europe  požaduje: 

1. Aby pracovníci byli v takovém postavení, aby mohli co 

nejdříve předvídat a formovat masivní restrukturalizaci našich 

průmyslových odvětví, aby byl zajištěn udržitelný a 

společensky odpovědný přechod. 

2. Byla řádně prosazována a posílena práva národních a 

evropských pracovníků na informace, konzultace a účast na 

rozhodnutích společnosti, jakož i kolektivní vyjednávání. 

3. Okamžitě zastavit všechny útoky na základní práva 

pracovníků na informace, konzultace a účast na evropské 

úrovni a v několika zemích. 

4. Jasné minimální standardy v celé Evropě, aby bylo zajištěno, 

že se aktivně usiluje o alternativní řešení, aby se zabránilo 

propouštění a nejistým pracovním místům. 

 

 

 

 



5. Přechod k udržitelnému 
průmyslu, který nikoho nenechává 
stranou. 

Vytváření udržitelné, oběhové a nízkouhlíkové ekonomiky je 
zastřešujícím společenským cílem. Vytváří však důležité výzvy, 
které je třeba řešit, aby se zabránilo sociálním poruchám. 
Organizování "spravedlivého přechodu" je jádrem naší činnosti. To 
je také podporováno preambulí Pařížské smlouvy, která vyzývá 
všechny strany", aby zvážily požadavky spravedlivého přechodu 
pracovní síly". Proto musíme naše ambice v oblasti životního 
prostředí uspokojovat sociální politikou se stejnou úrovní a ambicí. 
Environmentální a sociální udržitelnost musí jít ruku v ruce. 

 

IndustriAll Europe požaduje: 

1. Zavést potřebná doprovodná opatření k nalezení slušného 

řešení pro každého jednotlivého pracovníka postiženého 

přechodem: posílení odborného vzdělávání a odborné 

přípravy a práva na celoživotní učení s cílem zajistit nábor a 

rekvalifikaci pracovníků, regionální plány obnovy, sociální 

dialog, který předvídá změny, podporuje přehodnocení 

hodnotového řetězce společností. To vše bude vyžadovat 

značné finance a evropskou koordinaci. 

2. Spravedlivý energetický přechod musí být organizován 

stanovením ambiciózních cílů v oblasti energetické účinnosti 

a obnovitelných zdrojů energie, přičemž zároveň bude 

zajištěna bezpečná a dostatečná energie jak občanům, tak 

společnostem za dostupné ceny. 

3. Evropská průmyslová odvětví musí být chráněna před únikem 

uhlíku (přemísťování investic kvůli volné environmentální 

legislativě jinam). Je třeba zaručit bezplatné emisní povolenky 

v úrovni 10 % nejlépe si vedoucích. 
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Za Evropu s budoucností! 
 
Evropský projekt je nejlepší zárukou sociálního a hospodářského pokroku na celém 
kontinentu. Jedná se o jedinečný model, který dokáže spojit hospodářský pokrok se 
sociální ochranou a přinesl prosperitu a sociální soudržnost. Nicméně byl oslaben a 
ohrožován neoliberální politikou úsporných opatření a deregulací a populistickými a 
nacionalistickými silami, jejichž cílem je jeho odstranění. Jako odborové organizace 
se postavíme proti: 

 

 neoliberální agendě vedoucí k sociálnímu dumpingu a demontáži sociální 
ochrany. 

 
 diskriminaci mezi lidmi a postavení pracovníků a občanů proti sobě. 

 
 tlaku na pracovníky, mzdy a sociální dialog. 

 
 zvyšování hospodářských a sociálních rozdílů mezi evropskými regiony a 

lidmi. 
 

 nejistotě a chudobě v zaměstnání. 
 

 zmírnění solidarity a využívání uprchlíků jako obětních beránků. 

 
Namísto toho chceme, aby evropský projekt byl opět motorem sociálního pokroku. 
Abychom vytvořili společný trh založený na spolupráci, solidaritě a spravedlnosti, a 
aby Evropa byla skvělým místem pro život pro všechny občany, musíme se postavit a 
zvednout náš hlas. IndustryAll Europe proto vás více než kdykoli dříve vyzývá, abyste 
v květnu roku 2019 volili: 

 
Silnou, inkluzivní a demokratickou Evropu jako nejlepší způsob, jak podpořit práva 
pracovníků a slušná pracovní místa, silnou ochranu prostřednictvím kolektivních smluv 
a uznaná práva participace. 

Nezapomeňte: pouze ti, kteří hlasují, budou 
mít slovo ! 
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