Na podlagi sporazuma o sodelovanju ZSSS in SSSH iz leta 1992 in Listine »Sindikati
brez meja« iz leta 2007, predstavniki Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in
Zveze samostojnih sindikatov Hrvaške (SSSH), zbrani na osmem tradicionalnem
srečanju »Sindikati brez meja« na mejnem prehodu Obrežje, 28. aprila 2014,
sprejemamo naslednjo

SKUPNO IZJAVO
o volitvah v Evropski parlament

Za kakovostna delovna mesta, enakost in demokracijo v Evropi!
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Zveza samostojnih sindikatov
Hrvaške (SSSH), ki že vrsto let odlično sodelujeta pri zaščiti in krepitvi delovnih in
socialnih pravic delavcev v Sloveniji in na Hrvaškem, izražata globoko zaskrbljenost
zaradi smeri, po kateri gre Evropska unija ter uničujočega učinka evropskih politik na
socialno strukturo Slovenije in Hrvaške ter drugih držav članic.
Od 22. do 25. maja 2014 bodo v vseh državah članicah volitve za novi sklic
Evropskega parlamenta, ki ima pristojnost odobritve ali zavrnitve predlogov evropskih
zakonodajnih aktov, odločati o evropskem proračunu ter izbrati predsednika
Evropske komisije.
V okviru krepitve nacionalizma, rasizma, populističnih gibanj in prevladujočih politik
varčevanja ter socialnega dampinga, v pogojih naraščajočega svetovnega
povezovanja interesov kapitala »brez meja«, ki »kupuje« javne politike (in politike), ki
mu ustrezajo, se mora sindikalno gibanje hitro mobilizirati, povezovati ter s skupnimi
akcijami upreti omenjenim trendom. Zaradi tega so majske volitve bistvenega
pomena za vse nas.
Mi, predstavniki sindikatov, zbranih v akciji »Sindikati brez meja« menimo, da
alternative sedanjemu modelu upravljanja obstajajo in zahtevamo nujno spremembo
smeri! Evropa mora biti utemeljena na enakosti, solidarnosti, socialni pravičnosti in
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socialni koheziji. Načrt za oživitev gospodarstva mora dati prednost naložbam v
trajnostno rast in razvoj, odpiranju novih kakovostnih delovnih mest ter socialni
pravičnosti, ob hkratni borbi proti neenakosti in revščini.
Skupaj z našo evropsko krovno organizacijo – Evropsko konfederacijo sindikatov
(ETUC) - zahtevamo več socialne Evrope, več solidarnosti za evropske državljane,
še posebej mlade, upokojence ter ženske in zahtevamo celovito, učinkovito in
socialno pravično politiko gospodarskega in socialnega okrevanja, ki bo vključevala:
Več kakovostnih delovnih mest
-

absolutno prednost mora dobiti prenovljena strategija zaposlovanja, ki bo
temeljila na politikah re industrializacije držav, članic EU;

-

ambiciozen evropski program naložb, ki bi lahko odprl do 11 milijonov novih
delovnih mest, ki temelji na strukturnih naložbah in ne na strukturnih reformah;

-

takojšnje prenehanje politik varčevanja in vrnitev solidarnosti v središče politik;

-

evropske javne politike, ki bodo zagotovile, da ekonomske svoboščine ne
bodo imele prednost pred temeljnimi socialnimi pravicami;

-

protokol o socialnem napredku kot dodatek evropskim
zagotovi spoštovanje temeljnih socialnih pravic;

-

spoštovanje in spodbujanje kolektivnega pogajanja in avtonomije socialnih
partnerjev;

-

povrnitev dostojanstva delu in delavcu kot ustvarjalcema nove vrednosti,
končanje negotovih oblik dela in vlaganje v varna, trajnostna in človeku
primerna delovna mesta;

-

izboljšanje zdravja in varnosti na delovnem mestu ter nujno sprejetje evropske
strategije za varstvo pri delu.

pogodbam, da se

Ponovna vzpostavitev enakosti in solidarnosti
-

ponovna vzpostavitev socialne kohezije in socialne pravičnosti ter okrepitev
solidarnosti med evropskimi državami in državljani;

-

boj proti trdovratnim oblikam diskriminacije na vseh ravneh;

-

enako obravnavanje delavcev migrantov;

-

kakovostne javne storitve in storitve splošnega pomena, dostopne vsem;

-

socialna varnost je temeljna človekova pravica in njeno financiranje mora biti
enakomerno porazdeljeno, s ključno vlogo javnih pokojninskih sistemov;

-

pravičnejša davčna politika ter odločni in obvezujoče ukrepi za boj proti
davčnim utajam in goljufijam;

-

borba proti korupciji, neprijavljenem delu in špekulacijam.
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Razvoj demokracije
-

več preglednosti, legitimnosti in odgovornosti pri nadziranju evropskega
gospodarskega upravljanja;

-

demokratizacija in preglednost dela evropskih institucij;

-

strogo spoštovanje evropskih in mednarodnih instrumentov, kot so konvencije
Mednarodne organizacije dela in drugih doseženih standardov, ki jih je treba
ohraniti ter nadalje razvijati in ne opuščati;

-

krepitev pravice do obveščenosti, posvetovanja in sodelovanja delavcev pri
odločanju, krepitev finančne participacije delavcev ter krepitev demokracije na
delovnem mestu, še posebej v primeru prestrukturiranja podjetij.

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Zveza samostojnih sindikatov Hrvaške se
zavedata pomena prihajajočih volitev za Evropski parlament za delavce Slovenije in
Hrvaške, kot evropske državljane: ali bomo izbrali politične opcije, ki se bodo odrekle
škodljivim politikam varčevanja in socialnega dampinga, ali pa bomo omogočili
njihovo nadaljevanje! Zmaga ekstremne desnice, nacionalistov in evroskeptikov na
volitvah bi dodatno poslabšala sedanje stanje. Rešitev je več socialne Evrope - za
vse!
Socialna vizija Evropske unije je prisotna in živa: ZSSS in SSSH pozivata državljanke
in državljane Slovenije in Hrvaške, da se v čim večjem številu udeležijo volitev v
Evropski parlament. Spomnimo se, da so ljudje dali svoja življenja za to, da lahko mi
danes uživamo svoje državljanske pravice – to je pravica ampak tudi dolžnost.

Imaš glas – naj se sliši!
Združeni smo močnejši – izberimo socialno Evropo!

Obrežje, 28. aprila 2014

Mladen Novosel
Predsednik SSSH

mag. Dušan Semolič
Predsednik ZSSS

_____________________

______________________
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