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EVROPSKÝ AKČNÍ DEN 29. 2. 2012 
 
Evropská odborová konfederace (EOK) a její členské organizace pořádají Evropský akční 
den 29. února 2012, před jednáním Evropské rady, tedy nejvyšších představitelů zemí EU, 
1. - 2. března 2012. Kromě protestního shromáždění v Bruselu hlavní akce odborů 
proběhnou především na národní, případně regionální či podnikové úrovni. Odbory 
v jednotlivých členských zemích EU tak dají ve stejný den najevo, že dosavadní opatření, 
která jsou přijímána v boji proti krizi, nejsou dostatečně účinná a mají a mohou mít další 
negativní tvrdé sociální dopady na zaměstnance a převážnou část obyvatel zemí EU. 
 
Odborové akce se uskuteční pod jednotnými hesly: 
  
ŠKRTŮ UŽ BYLO DOST! CHCEME ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOST! 
ALTERNATIVY EXISTUJÍ! 

Evropská rada se bude především zabývat hospodářskou situací, dalším směřováním 
národních programů reforem, programů stability a konvergenčních programů i příslušnými 
kroky k jejich realizaci jak na úrovni EU, tak na národní úrovni.  

Jak poukazuje EOK, vedoucí představitelé EU a členských států na krizi reagují v politické 
shodě formou dalších drastických a často antisociálních úsporných opatření a přísnou 
rozpočtovou disciplínou jen dále prohlubující propad domácí poptávky. V praxi to znamená 
škrty v sociální oblasti, snižování mezd, útoky na systémy kolektivního vyjednávání, nový 
nárůst prekérních forem práce. Podle analýz EOK vážné dopady na příjmy lidí 
a zaměstnanost bude mít i Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové 
unii, kterou představitelé téměř všech zemí EU podepíší u příležitosti březnového summitu.  

Proto se evropské odbory mobilizují a pořádají Evropský akční den proti politice škrtů 
a nespravedlivých reforem, aby zároveň ukázaly, že alternativní řešení na podporu 
udržitelného růstu a zaměstnanosti existují.  

S ohledem na různé kontexty a sociálně ekonomické podmínky národní organizace 
a odborové svazy uspořádají různé odborové akce. ČMKOS a její odborové svazy se 
k Akčnímu dni připojují v rámci své kampaně Otevřete oči! proti tzv. reformám Nečasovy 
vlády.  
 
V této souvislosti ČMKOS připomíná, že se důrazně staví proti úsilí české vlády dosáhnout 
trvalé výjimky z Listiny základních práv a svobod EU, neboť tato výjimka by zásadně 
poškodila české zaměstnance i další občany. 
 
Požadavky evropských odborů: 
 
ŠKRTŮ UŽ BYLO DOST ! 
 
Dopady hospodářské a sociální krize jsou pro milióny Evropanů nezměrné. Úsporná opatření 
zhoršují situaci a vyvolávají obrovské sociální škody, jak ostatně zdůrazňují mnozí 
renomovaní ekonomové. Poslední evropské statistiky ukazují, že nezaměstnanost je 
rekordní, zejména u mladých lidí. V řadě zemí EU je téměř každý druhý mladý člověk bez 
práce. 115 miliónů osob, tedy 23,5% obyvatel, je ohroženo chudobou a sociálním 
vyloučením, sociální nerovnosti se stále prohlubují. To může brzy znamenat nárůst 
nacionalismu a extrémní pravice.  
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Avšak hlavní reakcí na zhoršující se hospodářskou a sociální situaci jsou pro vedoucí 
politické představitele ještě tvrdší úsporná opatření. Ta odbory odmítají, protože neřeší 
problémy zaměstnanosti, naopak vedou k nejistotě a vyvolávají rizika další dlouhodobé 
recese a sociální destabilizace. 
 
CHCEME ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOST! 
 
Krize nesmí být záminkou k likvidaci sociálních systémů, proto odmítáme 

 
- tlak na snižování mezd 
- demontáž sociální ochrany 
- flexibilizaci pracovního trhu 
- privatizaci veřejných služeb 
- snižování důchodů 
- sociální vyloučení 
- znevažování kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu 
- nespravedlivé rozdělování: pracovníci platí za krizi, kterou nezavinili, zatímco svět 

kapitálu a spekulantů je bez újmy a mnohdy ještě více prosperuje. 
 
ALTERNATIVY EXISTUJÍ! 
 
EU musí být založena na základních hodnotách - na solidaritě, spravedlnosti a sociální 
soudržnosti. Proto evropské odbory žádají Evropský plán obnovy, jehož prioritou budou 
investice s cílem zajistit udržitelný růst, kvalitní pracovní místa, sociální spravedlnost a boj 
proti nerovnostem. 
 
Navrhujeme: 
 

- evropský plán obnovy a investic pro zajištění kvalitních pracovních míst 
- dynamickou evropskou průmyslovou politiku, která se zaměří na nízkouhlíkovou 

ekonomiku a perspektivní odvětví, která přinesou zaměstnanost a růst 
- obnovení rozpočtové rovnováhy v dlouhodobém výhledu 
- záruky zaměstnanosti pro mladé lidi 
- společné sdílení dluhů pomocí euroobligací 
- daň z finančních transakcí, která podpoří investiční politiku 
- zesílení boje proti sociálnímu a mzdovému dumpingu 
- harmonizaci daňového základu včetně stanovení minimální hranice zdanění podniků  
- záruky a dodržování základních sociálních práv 
- boj proti korupci, podvodům a daňovým únikům 

 

 

 
 
 
 
  


