
 Rezoluce VII. sjezdu OS KOVO – č. 1 ZACHOVÁNÍ A PODPORA PRŮMYSLU V ČR A V EVROPĚ Navzdory „překonání“ krize - kdy v jejím průběhu došlo jen v Evropě ke ztrátě 3,8 mil. pracovních míst - Evropa, jíž je ČR součástí, i nadále prochází obdobím hospodářské stagnace, která se projevuje vysokou nezaměstnaností v některých zemích a to zejména mladých lidí, nárůstem nerovností mezi zeměmi, které se stále zvětšují, zhoršováním pracovních podmínek i nárůstem chudoby. Původně implementované úsporné politiky a strukturální reformy selhaly – vedly k nárůstu rizikové zaměstnanosti, flexibility a nejistoty zaměstnanců. Národní a evropská úsporná opatření pouze oslabila Evropský sociální model, systémy sociálního zabezpečení, individuální a kolektivní práva a sociální soudržnost. Úsporné politiky vedou nejprve k masové nezaměstnanosti, a následně ke zhoršení životních podmínek, individualizaci průmyslových vztahů a oslabování kolektivního vyjednávání a odborů. OS KOVO podporuje stabilní hospodářské oživení, založené na nárůstu kupní síly, nárůstu investic, zvýšení produktivity a konkurence mezi podniky, ale řízené technologickými a sociálními inovacemi a ne sociálním a mzdovým dumpingem! Rozdíly mezi prosperujícími a stagnujícími zeměmi EU vedou k migraci občanů a odlivu kvalifikované pracovní síly, což má dopady na průmysl a jednotlivé podniky v celé Evropě. Pro Evropu je důležitá silná a trvale udržitelná výrobní základna, vedoucí k prosperitě a stabilitě.  Evropa v současné době čelí řadě výzev, které bude muset vyřešit, ať již jde o udělení statutu tržní ekonomiky Číně (MES), Průmysl 4.0, oběhové hospodářství, ekologické výzvy, příliv uprchlíků a s tím související bezpečnostní situace, příliv zaměstnanců ze třetích zemí na pracovní trh, nový systém obchodování emisemi (ETS), obchodní smlouvy, a podobně. Potřebujeme tedy soudržné a komplexní strategie průmyslové politiky na evropské i národní úrovni, orientované na transformaci evropského průmyslu, trvale udržitelné technologie, energetickou účinnost a snížení emisí, účinnou energetickou politiku, výzkum a vývoj, vzdělávání a celoživotní učení. Klademe důraz na udržení konkurenceschopnosti průmyslu v Evropě! Bez průmyslu není budoucnost! OS KOVO proto bude v budoucnu klást důraz na následující priority: 
• Zajištění budoucnosti a existence průmyslu a tvorba kvalitních průmyslových pracovních míst 
• Průmyslová politika se sociální dimenzí, včetně spravedlivé obchodní politiky 
• Posílení solidarity a kolektivního vyjednávání na všech úrovních 
• Být účinnou protiváhou nadnárodním společnostem (klást důraz na práva na informování, konzultování a participaci zaměstnanců, podporu odborů a práv v Evropských radách zaměstnanců) 
• Předvídání a řízení změn, včetně řešení restrukturalizací 
• Posílení odborových práv, identity a soudržnosti odborů  V Olomouci dne 17.6.2017 


