
Ukončite krízu životných nákladov: Zvýšte mzdy, zdaňte zisky! 

Táto kríza je spôsobená nadmernými ziskami, nie mzdami. 

 
Mzdy nie sú príčinou inflácie. Obeťami tejto krízy sú zamestnanci, ktorých mzdy klesajú, zatiaľ čo 

ceny tovarov každodennej spotreby rastú. Tým sa prehlbujú existujúce nerovnosti, pričom najviac 

sú postihnutí pracovníci s nízkymi mzdami a zraniteľné osoby. 

 
Zamestnávatelia, vlády a EÚ majú zodpovednosť za prijatie naliehavých opatrení na riešenie krízy 

životných nákladov prostredníctvom zvýšenia miezd, núdzovej podpory pre rodiny v ťažkostiach, 

obmedzenia cien, zdanenia a prerozdelenia nadmerných ziskov a bohatstva. 

Preto zamestnanci a ich odborové zväzy v celej Európe prinášajú šesťbodový plán na riešenie 

krízy životných nákladov a vybudovanie hospodárstva, ktoré prinesie pracovníkom úžitok. Žiadame: 

 
      Zvýšenie miezd, ktoré by zodpovedalo nárastu životných nákladov a zabezpečilo, že 

pracovníci dostanú spravodlivý podiel na zvýšení produktivity, ako aj opatrenia na podporu 

kolektívneho vyjednávania ako najlepšieho spôsobu dosiahnutia spravodlivého odmeňovania 

a udržateľného hospodárstva. 

 

 Platby pre ľudí, ktorí majú problémy s platením účtov za energie, nákupov potravín a 

nájomným; právo na jedlo a teplý domov sú ľudské práva a musia byť chránené. Od ľudí 

žijúcich v chudobe nemožno očakávať, že budú platiť vysoké účty. Je potrebné zakázať 

odpojenie od siete. 

 
  Cenové stropy, najmä na účty za energiu, a prísna daň z nadmerných ziskov energetických 

a iných spoločností, aby sa zabezpečilo, že nebudú môcť špekulovať s touto krízou, spolu s 

ďalšími opatreniami na zastavenie úžerníctva, ako je obmedzenie dividend, a na zabránenie 

špekuláciám s cenami potravín. 

 
  Národné a európske protikrízové podporné opatrenia na ochranu príjmov a pracovných 

miest v priemysle, službách a verejnom sektore vrátane opatrení typu SURE na ochranu 

pracovných miest, príjmov a na financovanie sociálnych opatrení na zvládnutie tejto krízy a 

procesov spravodlivej transformácie. 

 

 Reforma fungovania trhu s energiou v EÚ. Uznanie, že energia je verejným statkom, a 

investovať do riešenia základných príčin krízy, ako sú nedostatočné investície do zelenej 

energie a dôsledky privatizácie. 

 

 Miesto pri stole pre odbory, aby mohli prostredníctvom sociálneho dialógu navrhovať a 

realizovať protikrízové opatrenia. Ide o osvedčenú metódu úspešného zvládania krízy. 

 

Vlády a EÚ nemôžu túto krízu prečkať so založenými rukami. Cena za 

nečinnosť alebo nesprávnu reakciu, ako napríklad zvýšenie úrokových 

sadzieb, zmrazenie platov alebo návrat k neúspešnému  

programu úsporných opatrení, bude katastrofálna. 


