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Nastal nejvyšší čas na zvýšení platů! 

(1. února 2017)  

 “Nastal nejvyšší čas na zvýšení platů” řekl Luc Triangle, generální tajemník industriAll Europe u 
příležitosti spuštění kampaně ETUC za zvýšení platů. “Až dosud byly mzdy považovány za jediný 
nástroj upravující náklady oživení. Ale mzdové škrty a mzdová umírněnost oživení zpět nepřinesly. 
Vedly pouze ke stagnaci, nárůstu nerovnosti, sociálnímu strádání a chudobě.” Žádná ze zemí, na 
které byla tato úsporná opatření zacílena, se zatím nevzpamatovala. A co je horší, stále se nacházejí 
uprostřed krize, kdy je úroveň domácí poptávky stále až o 25% nižší než v roce 2008. 

Dlouho jsme vyzývali ke změně politiky. A nyní nastal čas na náš recept. Recept, který bude fungovat 
a který je založen na prosazení domácí poptávky.  

Potřebujeme “model růstu založený na poptávce řízené mzdou”. Proto by se nárůst mezd měl 
posunout do čela agendy jak na evropské, tak na národní úrovni.  

Pracující jsou těmi, kteří zaplatili nejvyšší cenu za krizi a v některých zemích na ni stále doplácejí. Krizi 
nezpůsobili občané, ani pracující, ale pracující za ni musí zaplatit. Podniky a akcionáři se již 
vzpamatovali. Nyní nastal čas pro pracující! Nastal čas, aby se i pracující vzpamatovali!  

Veřejným debatám dominovali zastánci neoliberalismu, což vedlo k tomu, že se mnoho lidí domnívá, 
že není dobré požadovat nárůst platů. Musíme však změnit přístup lidí a jejich přesvědčení. Musíme 
vyvolat důvěru v pracujících, aby se obrátili na své zaměstnavatele a vlády, a požadovali nárůst 
mzdy! 

Odbory již nejsou izolovány. Někteří akademici, politici a dokonce Mezinárodní měnový fond jsou na 
naší straně a zastávají stanovisko změny politiky ve směru podpory kupní síly a investic. Nyní je na 
evropských politicích a národních vládách, aby se přidali a předložili konkrétní návrhy.  

“Tato kampaň, zaměřená na propast ve mzdách mezi regiony Evropy a zejména mezi východními a 
západními částmi Evropy je pro industriAll Europe prioritou” dodal Luc Triangle. Již není 
akceptovatelné, aby pracovníci ve stejném podniku nebo sektoru, vykonávající stejnou práci, se 
stejnou úrovní produktivity, ale pracující v různých členských státech, dostávali rozdílnou mzdu. 
Musíme společně jednat a zasadit se o progres v oblasti vzestupné mzdové konvergence. Stanovení 
minimální mzdy, která garantuje důstojný život všem evropským pracovníkům je krokem správným 
směrem.  

Pokud budeme chtít dosáhnout rovné a spravedlivé konkurence, vyřešit sociální a mzdový dumping, 
nutně potřebujeme podpořit vzestupnou mzdovou konvergenci!  

Musíme se rovněž zaměřit na posílení struktur kolektivního vyjednávání a jejich vytvoření tam, kde 
byly zničeny, nebo kde již neexistují. Multi-zaměstnavatelské instituce kolektivního vyjednávání, 
spolu se silnými odbory jsou základem pro zasazení se o důstojné mzdy a důstojné pracovní 
podmínky pro všechny pracovníky.  

Existuje reálná alternativa pro katastrofální politiky minulých let: více domácí poptávky, kvalitní 
pracovní místa, robustní struktury kolektivního vyjednávání s vysokou mírou pokrytí. To je náš recept 
pro Evropu, která vytváří prosperitu, bohatství a progres pro všechny. To je Evropa, kterou chceme! 

Proto se industriAll Europe zapojí do této kampaně. 
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Více informací:  

Web: www.payrise.eu 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=jIizB9UTChk 

Twitter #OurPayRise 

Facebook https://www.facebook.com/OurPayRise/  

IndustriAll Europe kontakt: Isabelle Barthes isabelle.barthes@industriAll-europe.eu  

 

IndustriAll Europe represents the voice of nearly 7 million working men and women across supply chains in manufacturing, mining and 

energy sectors across Europe. We aim to protect and advance the rights of these workers. Our federation counts 185 trade union affiliates 

in 38 European countries. Our objective is to be a powerful player in the European policy arena vis-à-vis European companies, European 

industries, employers’ associations and European institutions. 
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