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Spolu s ETUC a mezinárodním odborovým hnutím industriAll European Trade Union důrazně odsuzuje
ruskou invazi na Ukrajinu, která porušuje mezinárodní právo. Vyzýváme Rusko, aby respektovalo
ukrajinskou územní celistvost a suverenitu, požadujeme okamžité zastavení vojenských operací, trváme
na tom, aby ruské jednotky opustily zemi, a vyzýváme k dialogu a rozhovorům o míru.
IndustriAll Europe vyzývá instituce EU, aby udělaly maximum pro dosažení příměří a aby zahájily
diplomatické kroky k zahájení mírového procesu.
Jsme plně solidární s ukrajinským lidem, s našimi bratry a sestrami v odborovém hnutí a pracujícími lidmi
zapletenými do války. Odsuzujeme represi, které čelí ti, kteří v Rusku a Bělorusku statečně mluví a
protestují za mír.
Rozsah solidarity, který naše společnosti projevily ukrajinskému lidu, je bezprecedentní a zároveň
dojemný. Odbory mobilizovaly své vlastní zdroje konkrétními způsoby – finančně i politicky. Uprchlíci jsou
ubytováni v odborových nemovitostech a domovech členů. Odbory se aktivně zapojují do širšího
humanitárního úsilí po celém kontinentu a přispívají do několika fondů solidarity. To ukazuje to nejlepší z
lidskosti. Doufáme, že tato štědrost znamená širší posun v azylové politice.
Odsuzujeme zprávy o rasismu a xenofobii při zacházení s těmi, kteří utíkají před válkou. Útočiště musí být
poskytnuto všem, kteří to potřebují.
IndustriAll Europe ve spolupráci s ETUC vyzývá národní vlády, aby přivítaly všechny uprchlíky a lidi prchající
z Ukrajiny a dalších zemí, včetně Ruska a Běloruska, bez ohledu na jejich národnost a migrační status. Musí
jim být udělena plná práva na mobilitu v rámci EU, aniž by byly vyžadovány biometrické pasy. Ve všech
zemích EU musí být zavedena odpovídající opatření pro relokaci, přijímání a integraci, přičemž členské
státy a vlády musí hrát spravedlivou roli při vítání prchajících lidí.
Směrnice o dočasné ochraně, která byla aktivována v březnu 2022, by měla být plně implementována v
celé EU. Měl by být zaručen úplný soubor práv zahrnutých ve směrnici. Patří mezi ně přístup na trh práce,
bydlení, zdravotní péče, vzdělání a sociální podpora pro ukrajinské státní příslušníky, jejich rodinné
příslušníky, osoby bez státní příslušnosti a státní příslušníky třetích zemí a rodinné příslušníky, kteří požívali
mezinárodní ochrany nebo rovnocenné ochrany na Ukrajině. Členské státy by měly rozšířit dočasnou
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ochranu na státní příslušníky třetích zemí legálně pobývající na Ukrajině, kteří se nemohou bezpečně vrátit
do své země nebo oblasti původu.
Vyzýváme evropské státy, které přijímají uprchlíky, aby si všímaly zejména uprchlíků žen a dětí, protože
jsou zranitelní vůči sexuálnímu násilí a vykořisťování. Všechny vlády mají povinnost jim poskytnout ochranu
a zabránit dalším škodám.
Členské státy musí zvládnout úspěšnou integraci migrantů na trh práce, což rovněž usnadňuje jejich
integraci do společnosti. Zaměstnavatelé, odbory a lokální subjekty by měli úzce spolupracovat s veřejnými
orgány, aby napomohli integraci a zabránili pracovnímu vykořisťování.
Důsledky války na Ukrajině již přesahují strašlivou humanitární krizi, které jsme svědky. Válka i sankce mají
dopad na energetickou bezpečnost, dodavatelské řetězce a obchod a také zvyšují životní náklady.
IndustriAll Europe proto vyzývá EU, aby zmírnila negativní dopady na občany, pracovníky a nejvíce
postižená odvětví.
IndustriAll Europe pečlivě sleduje dopad na naše průmyslová odvětví a členy. Mnoho společností zastavuje
výrobu a vrací se k opatřením dočasného propouštění pracovníků v postižených závodech. Je proto
naléhavé, aby EU a národní vlády znovu aktivovaly nástroje dočasné nezaměstnanosti, zejména
mechanismus SURE, na podporu pracovních míst.
Energetická bezpečnost je naléhavým problémem pro náš průmysl a všechny pracující lidi v Evropě.
Stávající krize cen energií byla zesílena ruskými kroky a válkou na Ukrajině. K zajištění dostupné energie
pro každého v nadcházejících měsících je třeba využít všechny dostupné prostředky. Energie je základem
prosperity a společného dobra. Evropa nemůže přes noc nahradit paliva a elektřinu dováženou z Ruska.
Mezi priority EU musí patřit energetická účinnost, zvýšené úsilí o diverzifikaci dodávek, urychlení zavádění
obnovitelných zdrojů energie, využívání stávajících nízkouhlíkových výrobních jednotek, povinnosti
povinného skladování a také využívání dostupných domácích zdrojů energie a připravit tak Evropu na příští
zimu. Aby se tak stalo, je nezbytné poskytnout investorům rámcové podmínky poskytující jistotu a
předvídatelnost - tj. je naléhavě potřeba urychlit povolovací postupy a rychle se dohodnout na kritériích
pro certifikaci nízkouhlíkového a obnovitelného vodíku a plynu. EU se musí poučit z energetické krize a
vyhnout se sklouznutí z jedné formy závislosti (ruský zemní plyn) do druhé (dovoz vodíku z jiné skupiny
zemí). V tomto ohledu je důležitá iniciativa REPower Europe.
Tato krize jen zvyšuje naše odhodlání dosáhnout suverenity čisté energie sociálně spravedlivým způsobem.
Musíme splnit agendu Zelené dohody, abychom dekarbonizovali naše ekonomiky a rychle dosáhli
energetické soběstačnosti. Investice do evropské energetické infrastruktury a výrobních systémů musí
naléhavě pokračovat a narůstat. Holistická evropská ekonomická strategie je nezbytná. Sociální
spravedlnost a rovnoprávnější společnost jsou základy demokracie a míru. EU musí provést akční plán
Evropského pilíře sociálních práv a zlepšit pokrytí kolektivního vyjednávání v Evropě. Válku na Ukrajině
nelze použít jako záminku k potlačení úsilí o dosažení spravedlivého přechodu a zajištění slušných
pracovních míst v Evropě.
Odbory jsou součástí celosvětového mírového hnutí. Musíme hrát roli při budování míru, počínaje
sjednocením celosvětového odborového hnutí. Mír může vzkvétat pouze díky dialogu a diplomacii. Jsme
připraveni spolupracovat s EU, vládami a v rámci našeho dělnického hnutí a společnosti.
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