Kampaň EOK za zvýšení mezd a platů (návrh rezoluce)
Výkonný výbor se žádá, aby:
a) souhlasil s kampaní a financoval ji;
b) se zavázal k jejímu přijetí, účasti na ní, její podpoře a komunikaci;
c) rozhodl, zda zahrnout do rozpočtu „doplňky“.

Úvod
Kampaň je postavena na několika základních premisách:
1. Evropské hospodářství se nezotavilo dostatečně. Evropské instituce požadovaly úsporná
opatření a podporovaly snižování mezd, platovou zdrženlivost a reálný růst mezd nižší než
růst produktivity. Tato politika měla za následek desetiletí rostoucí nerovnosti, poklesu
podílu mezd na národním důchodu a vytváření podmínek pro nízký či žádný růst, deflaci,
vysokou nezaměstnanost a sociální vyloučení.
2. Zvýšení mezd a platů je nezbytné. Zvýšení mezd pracujících by se mělo přesunout na první
příčku agendy na evropské i vnitrostátní úrovni. Zisky korporací a hodnoty akciových podílů
jsou vyšší než před krizí, ale mzdy stagnují nebo poklesly. Reálné mzdy, navíc, zaostávají za
produktivitou.
3. Kampaň za zvýšení mezd a platů – na řadě je naše zotavení - musí především šířit zprávu, že
zvýšení mezd a platů je oprávněné, spravedlivé, už k němu mělo dojít a přispívá udržitelnému
zotavení. Pracující musí být přesvědčeni, že nyní jsou to oni, kdo by měl mít podíl na
hospodářském růstu.
4. Evropské instituce, vlády a evropští sociální partneři musí pomoci sociálním partnerům
v nízkopříjmových státech posílit budování jejich kapacit, ustavit dobře fungující kolektivní
vyjednávání na úrovni odvětví a zvýšit počet členů a členek a vyjednávací sílu. Mezitím je
třeba zásadně zvýšit minimální mzdy, tam kde existují a odbory je chtějí.

Záměr a cíle kampaně
5. Celkový záměr kampaně je proměnou postojů podpořit členské organizace v jejich úsilí o
vyšší mzdy a platy.
6. Hlavní cíle kampaně jsou:
a. tlačit mzdy na vrchol agendy: změnit evropský politický diskurs a ekonomické politiky
ve prospěch zvyšování mezd a platů pracujících a ve prospěch odborového
kolektivního vyjednávání;
b. nahradit minulé ztráty a navázat reálné zvýšení mezd na produktivitu;
c. prosazovat pozitivní mzdovou konvergenci mezi evropskými zeměmi;

d. zrušit příjmové rozdíly mezi muži a ženami, mezi mladými a ostatními pracujícími,
mezi různými zeměmi i v rámci stejné společnosti;
e. zvýšit minimální mzdy, zvláště v zemích, kde jsou velmi nízké;
f. řešit přemrštěné odměny (poměr [nejvyšších a nejnižších odměn]) vedoucích
pracovníků;
g. prosazovat budování kapacit pro kolektivní odborové vyjednávání;
h. vytvořit hnutí za zvýšení mezd a platů včetně aliance za pozitivní mzdovou
konvergenci s nadnárodními společnostmi;
i. dodat váhu požadavkům EOK na evropské financování a podporu budování kapacit
sociálních partnerů v sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání a požadavkům, aby
doporučením členským státům vytvořila příznivé prostředí pro zesilování/ustavení
účinného kolektivního vyjednávání na úrovni státu.

Základní koncept
7. Kampaň kombinuje
a. komunikaci prostřednictvím sociálních médii a externích médií: včetně evropských a
národních vlastních odborových sociálních, tištěných a jiných médií, plus placená
sociální média/online inzerce;
b. přesvědčování zaměstnavatelů, včetně národních a evropských zaměstnavatelských
organizací;
c. lobbování a práci na politikách zacílené na evropské a národní vládní tvůrce politik;
d. přímou komunikaci národních odborů s členy a zástupci odborů ve společnostech a
podnicích za podpory evropských odvětvových odborů, s cílem ukázat, že zvýšení
mezd a platů je oprávněné, posiluje sociální spravedlnost, řeší chudobu a nerovnost,
vytváří růst a přispívá k širokému hospodářské zotavení.
8. Kampaň si klade za cíl vytvořit alianci za zvýšení mezd a platů pracujících, včetně pozitivní
mzdové konvergence mezi zeměmi, odvětvími a povoláními a současně budovat široké hnutí
za férovější, rychleji rostoucí ekonomiku, která bude založena na zvýšení mezd a platů.
9. Tato kampaň je navržena tak, aby materiály kampaně byly dostupné pro všechny členy
v předstihu pro použití ve svých informačních výstupech, včetně sociálních médií a vnějších
médií dle potřeb, stejně jako pro lobbování a komunikaci se zástupci odborových svazů.
10. Tato kampaň má být implementována EOK, evropskými odvětvovými odbory a národními
členskými organizacemi na evropské a vnitrostátní úrovni. Národními členskými organizacemi
bude přizpůsobena k použití dle potřeb na vnitrostátní úrovni.
11. Evropské odvětvové odbory mají zvláštní roli v kampani v a) pomoci poskytnout evropská
komparativní data, aby se ukázala potřeba zvýšení mezd a platů a b) komunikování úspěchů
zvýšení mezd a platů v průběhu kampaně.
12. Kampaň bude prosazovat kolektivní vyjednávání a odborovou vyjednávací sílu a hustotu
jakožto nejúčinnější nástroj pro zvyšování mezd a platů a zdůrazňovat mzdové a platební
výhody vstupu do odborů.
13. Kampaň bude postupovat a vytvářet dynamiku argumentováním pro zvyšování mezd a platů
tím, že ukáže jak mzdy zaostaly za HDP, produktivitou a dalšími trendy a tím, že zdůrazní
příjmové rozdíly, které je třeba zrušit, jako například příjmové rozdíly mezi muži a ženami,
mezi zeměmi, ale také mzdy mladých a další komparativní data mezi evropskými zeměmi
včetně minimální mzdy. Toto vytvoří sérii „spuštění“, která bude pohánět celou kampaň na
všech úrovních.
14. Členské organizace se budou muset rozhodnout, které aktivity si osvojí a budou široce
komunikovat a které budou méně relevantní. Ne všechny materiály jsou stejně relevantní ve

všech zemích. Materiály bude třeba přizpůsobit a členské organizace mohou také naplánovat
své vlastní aktivity a akce v rámci kampaně. Nejde o jednu univerzální kampaň pro všechny,
ale spíše o nabídku, z které si mohou členové vybírat.
15. Kampaň bude argumentovat, že zvýšení mezd a platů
a. je oprávněné a řeší nerovnost;
b. povzbuzuje konkurenceschopnost, produktivitu a business tím, že zvyšují
spotřebitelskou poptávku a růst;
c. šíří pozitivní účinek na kvalitu zaměstnání a výkon.

Cílová publika
16. Kampaň je zaměřena na 4 primární publika.
a. Veřejnost, pracující a jejich rodiny
b. Členové a členky odborů
c. Zaměstnavatelé
d. Tvůrci politik v evropských institucích a národních vládách. Každé publikum vyžaduje
jinou úroveň podrobnosti, typu informace a jiné kanály, kterými ho lze zasáhnout, ale
jsou tu překryvy.

Načasování kampaně a klíčové okamžiky
17. Kampaň poběží od února 2017 do června 2018.
a. Kampaň načasuje své aktivity, aby kopírovaly a měli vliv na klíčové okamžiky
programu ekonomické koordinace evropského semestru a
b. národních cyklů stanovování mezd (potřeba informace ze strany členských
organizací).
18. Spuštění informování o mzdových trendech a příjmových rozdílech budou klíčovými okamžiky
kampaně. Každé spuštění poskytne směs textových a vizuálních materiálů včetně práce pro
sociální média a online, práci pro externí média (tiskové zprávy a/nebo editorialy), materiály
pro tvůrce politik a lobbistickou práci – na Evropské a vnitrostátní úrovni.
19. Spuštění budou zahrnovat informační materiály s evropskými komparativními daty k několika
problematikám souvisejících se mzdami a kolektivním vyjednáváním. Klíčové cíle
informačních materiálů jsou: zaprvé, poskytnout přehled stavu napříč Evropou; a zadruhé,
poskytnout klíčové argumenty, které lze využít v kampani.
20. Těmito problematikami pokrytými informačními dokumenty jsou:
a. příjmový rozdíl mezi různými zeměmi EU (s ohledem na životní náklady);
b. příjmový rozdíl mezi odvětvími v rámci země (porovnání zpracovatelství a sektoru
služeb a průměrného příjmu srovnatelných kategorií pracujících)
c. příjmové rozdíly v rámci společnosti podnikající v různých členských státech (s
ohledem na životní náklady, vyhrazujíc si posouzení, zda jmenovat společnosti);
d. příjmový rozdíl mezi ženami a muži (klíčová pozornost věnována odborářkám a
neodborářkám);
e. mzdy mladých;
f. příjmové rozdíly plynoucí z různých kategorií zaměstnání (klíčová pozornost
věnována srovnání prekarizovaných forem zaměstnání a „standardních“ forem);
g. poměr mezi nejlepší a nejhorší mzdou ve stejné společnosti (podle zemí);
h. trendy ve výplatách ve vztahu k produktivitě a HDP v různých evropských zemích;
i. trendy společností, které zadržují zisky, a vztah k výplatám;
j. komparativní informace o doplňkových složkách výplaty, jako třeba 13. plat, bonusy
za odpracované roky, placená dovolená navíc za odpracované roky, atd.;

k. trendy v minimálních mzdách a rozdíly v minimálních mzdách mezi různými zeměmi
(s ohledem na životní náklady);
l. vztah mezi kolektivní smlouvou/hustotou odborů a výplatou.
21. Evropské odvětvové odbory mohou spustit odvětvová komparativní data, jakožto součást
kampaně v koordinaci s EOK.
22. Mzdový žebříček bude vytvořen a zpřístupněn on-line. Pod dohledem Výboru pro koordinaci
kolektivního vyjednávání a mezd bude Žebříček využívat vybrané indikátory znázorňující
mzdovou situaci v jednotlivých členských státech. Žebříček bude používán ke koordinaci
národních aktivit se záměrem rámovat národní aktivitu a současně sdílet společných cílů,
zlepšovat výměnu informací, povzbuzovat učení se od sebe navzájem a měřit celkový dopad
kampaně.

Sdělení
23. Kampaň bude používat tato zastřešující sdělení
Evropa musí dostat přidáno
Na řadě je naše zotavení
24. Kampaň bude používat také tato sdělení
Jak naložíte s tím, co dostanete navíc?
Větší výplaty evropských pracujících / podpora pro evropský business
Ekonomika prokapávání nahoru
Další sdělení budou připraveny a testovány v kampaňové podskupině.

Nástroje a metody
25. Potenciální zásah EOK a jejích členských organizací na sociálních médiích na 520 000
fanoušků na Facebooku a 310 000 sledujících na Twitteru. Zároveň, členské organizace mají
přes 200 zaměstnanců a zaměstnankyň v komunikačních odděleních. Prostřednictvím
společného úsilí, s atraktivními vizuály a sděleními, lze stávající zásah značně navýšit.
26. V Evropě je 387 milionů účtů na Facebooku. Potenciální publikum pro kampaňová sdělení je
více než 47 milionů z těchto uživatelů. Toto publikum lze při průměrné investici 5500 €
oslovit statickým nebo video sdělením 11 až 23 krát měsíčně.
27. Cílená digitální inzerce na webových stránkách. To bude zvláště účinné pro cílení na business
komunitu a tvůrce politik. Propagaci lze geograficky zacílit na oblasti 1 km v průměru
(například, malý okruh kolem Evropské komise nebo národního parlamentu), lze cílit na
publika podle zájmů a dalších kritérií (zvlášť nebo v kombinaci). Za investovaných 20000 €
získáme 600 000 – 700 000 zobrazení.
28. Kampaň vytvoří plně vybavený web. Bude zahrnovat:
a. sekci pro veřejnost, která bude pro každou zemi zvlášť obsahovat informace o
mzdách, příjmových rozdílech, novinky o mzdových vyjednáváních, možné petice a
další způsoby kontaktování pro veřejné činitele a business;
b. sekci pro business;
c. uzavřenou Facebookovou skupinu pro veškerý materiál ke stažení. Web a kampaň
bude zdůrazňovat úspěchy ve zvyšování mezd a platů na národní, odvětvové a (kde
bude možné) firemní úrovni. V tomto místě bude kampaň záviset na informacích od
národních a evropských odvětvových členských organizacích.
29. Sociální média a cílená propagace – grafika a slogany jsou vstupními branami – lákadly
dozvědět se více. Povedou k odborně podloženým, publiku šitým na míru, informativním, ale
přístupným (bez odborného žargonu), webovým zdrojům k jednotlivým tématům týkajících
se zvyšování mezd.

30. Tyto pak povedou k podrobnějším informacím.
31. Prostřednictvím nových spuštění (viz 22 a výše) se bude kampaň obnovovat a vytvářet hnutí
a dynamiku a předcházet „slepotě“ publika.
32. Kampaň bude testovat dopad sdělení a vizuálů. Poznatky o tom, kdo reaguje na co a jak,
budou sbírány prakticky v reálném čase a poslouží k náležitému vylepšení kampaně.
33. Každý kontakt bude označkován pro zlepšení cílení další propagace. Všechny získané
relevantní informace mohou být nabídnuty členským informacím.
34. Spuštění (viz 22 a výše) budou generovat tiskové zprávy a komentářové články, které bude
moci EOK použít v Bruselu a členské organizace v národním prostředí, dle vlastního uvážení.
Kampaň bude ve vhodných případech vyhledávat další mediální příležitosti k propagaci
sdělení, jako třeba evropské nebo národní politické debaty.
35. Stávající zdroje EOK budou využity tak, aby se zajistilo, že sdělení a akce kampaně budou
doprovozeny prezentováním podrobnějších požadavků evropským politickým činitelům při
osobních schůzkách a v korespondenci a na půdě fór jakými jsou Makroekonomický dialog,
Tripartitní sociální summit, schůzky s ministry a ministryněmi práce, proces Evropského
semestru, Odborová meziskupina Evropského parlamentu a všech dalších, které jsou EOK
otevřené. Všechna sdělení budou integrována do koordinace kolektivního vyjednávání a
mezd EOK.
36. V ideálním případě bude kampaň pracovat s členskými organizacemi na uskutečnění týdne
aktivit na pracovišti ke konci roku 2017. Kampaň zabere některé „Evropské dny“, během
nichž se členové uvolili sdílet společná sdělení – 3. března, 1. května, 7. října (Světový den
důstojné práce) při využití stávajícího rozpočtu EOK na tyto dny.

Rozpočet
Rozpočet kampaně EOK za zvýšení mezd
(předpokládá aktivní kampaň od února 2017 do června 2018)
Vnitřní rozpočtové zdroje EOK
Akce na konferenci v polovině období, nebo jiné akce
Grafika Evropských dnů/další materiály (8.3., 1.5., 7.10.)
Sponzorování „Sociální Evropy“ Euractivu – video produkce, webová propagace
atd.
Celkový rozpočtový příspěvek EOK
Vnější přidružené zdroje
Poplatky za poradenství
Kreativa a produkce
Webové stránky
Technický vývoj & aktualizace
Obsah (grafika & text)
Webové stránky celkem
Placená sociální média
Akvizice dat
Propagace příspěvků na FB
Pravý sloupec & statické příspěvky na zdi na FB
Video na zdi FB
Twitter/Instagram
Placená sociální média celkem
Digitální inzerce cílená na business
Zacílená na weby
Zacílené na zájmy
Digitální inzerce cílená na business celkem
Tisk a produkce
Vnější překlady
Cestovné
Příspěvky a různé
Přidružené zdroje celkem
Možné doplňky
Focus skupiny/průzkum mínění/měření postojů
2 schůze podskupiny
Celkem doplňky k přidruženým zdrojům
CELKOVÉ PŘIDRUŽENÉ ZDROJE (s doplňky)

15 000 €
15 000 €
32 000 €
62 000 €
48 000 €
45 000 €
19 000 €
3 000 €
22 000 €
5 000 €
10 000 €
20 000 €
40 000 €
17 000 €
92 000 €
8 000 €
17 000 €
25 000 €
15 000 €
20 000 €
5 000 €
10 000 €
282 000 €

25 000 €
32 000 €
57 000 €
339 000 €

37. Přidružené zdroje (282 000 euro) bude rozděleno mezi členské organizace na základě kritérií,
kterými se řídí členské poplatky a budou členy zaplaceny podle stávajících pravidel.
38. Pro zmírnění přílišné zátěže členům ze Skupiny I je nastaven mechanismus, kterým se
Evropské odborové federace budou moci podílet na financování této skupiny proporčně
k hlasovacím právům federací ve Výkonném výboru.
39. Přídavný rozpočet pro „Možné doplňky“ (57 000 euro) bude zvažován pouze v případě, že
bude k disposici cílený sponzoring a/nebo projekty.
40. Žádný mechanismus nezúčastnění (opt-out) nebude možný.

Personální zdroje EOK
41. Práce v Kampani bude řízena pracovní skupinou složenou z členských organizací.
42. Nad rámec finančních zdrojů EOK, kampaň bude klíčovou prioritou pro
a. Generálního tajemníka při vnějších schůzkách;
b. Konfederační tajemnice;
c. Vedoucího Tiskového a komunikačního oddělení a dvou poradců EOK pro kolektivní
vyjednávání a makroekonomické politiky,
d. Jednoho výzkumníka ETUI;
e. Jednoho projektového úředníka, kterému bude kampaň přidána do náplně práce.

Příloha: Rozklad členských příspěvků na kampaň

