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„Európának béremelés kell!”



Miért vanszükség a béremelésre?

• „Európának béremelés kell – Itt az ideje, hogy MI is helyre jöjjünk”

• A béremelés jó a gazdaságnak, a vállalatoknak, a növekedésnek, a 
munkahelyeknek és a munkavállalóknak. Európának erősebb 
gazdasági keresletre van szüksége, hogy elősegítse a növekedést és 
a több beruházást.

• Több pénzzel a zsebükben a munkavállalók termékeket és 
szolgáltatásokat vásárolnak, ami növeli a vállalkozások forgalmát, 
növekedést és munkahelyeket teremt.

• Túl sokáig az európai gazdasági politika a béreket csak „munkaerő 
költségként” kezelte és figyelmen kívül hagyta a növekedés 
motorjaként betöltött funkcióját. A „lefelé szivárgó” közgazdaság nem 
működik, de a megnövekedett bérek mindenképpen felfelé 
szivárognak a gazdaságban.

Video: https://youtu.be/jIizB9UTChk

https://youtu.be/jIizB9UTChk


A kampány céljai:
a) A bérkérdés napirendre helyezése: az EU változtassa meg politikai diskurzusát és

gazdaságpolitikáját a munkavállalók béremelésének és a szakszervezetek kollektív
tárgyalásának támogatása érdekében,

b) Pótolja a múltbeli veszteségeket, és igazítsa a reálbérek növekedését a termelékenységhez;

c) Népszerűsítse a „felfelé tartó bérkonvergenciaát” az EU országok között;

d) Zárják be a bérszakadékokat, amelyek például a nemek között a fiatalok és más
munkavállalók között, különféle országok között, beleértve ugyanazon vállalaton belül
léteznek; 

e) Emeljék a minimálbéreket, főleg azokban az országokban, ahol különösen alacsonyak ;

f) A túlzott vezetői fizetés (arányok) kezelése;

g) A szakszervezeti kollektív tárgyalások kapacitásépítésének előmozdítása; 

h) Hozzon létre mozgalmat a fizetésnövekedés terén, ideértve a felfelé irányuló
bérkonvergencia szövetségét is a multinacionális társaságokon belül;

i) Az ETUC követelések súlyának növelése a szociális partnerek társadalmi párbeszéd és
kollektív tárgyalások során történő kapacitásépítésének támogatása, valamint a 
tagállamoknak szóló ajánlások kidolgozására a megfelelő környezet megteremtéseterületén 
nyújott uniós támogatások növelése.



Hogyan működött?
• A kampány minden hónapját egy konkrét bérnövelési témának 

szentelték, és olyan megalapozott érvekkel alátámasztották, hogy a 
munkavállalók és a szakszervezetek támaszkodhattak az ügyük 
vállalati, ágazati, nemzeti vagy EU szintű megvitatására.

• Az érvek ismertetik a bérek növekedésének fontosságát, 
meghatározták a béreket visszatartó politikai hiányosságokat, és
hogy milyen lépésekre van szükség a méltányos bérek
előmozdításához.

• Az Európai Szakszervezeti Intézet kutatása kritikus sikertényezőt
jelentett. Elemzésük alapjául szolgált a bizonyítékokon alapuló
szakpolitikai tanácsokhoz, amelyeket erős, könnyen kommunikálható
követelményekkel alátámasztottunk, amelyek az EU, a kormányok és
a munkáltatók általi végrehajtása esetén az EU egész területén a 
szükséges bérnövekedéshez vezetnének. 

• A kampányt több mint 20 ETUC tagszervezet weboldalán mutatták be.
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A szövetség célja
• A béreknek követniük kell a termelékenységet, a munkaadók jogosan

érvelnek e mellett. Azt viszont nem mondják, hogy a termelékenység
több mint 30 éve gyorsabban növekszik, mint a bérek. 1997 óta a 
termelékenység 30% -kal, a bérek pedig csak 20% -kal nőtt.

• A bérek közötti különbségek továbbra is fennállnak az EU egységes
piacán: az országok között, az ágazatok között az országokon belül, 
valamint a multinacionális vállalkozásokon belül a különféle
országokban, ahol székhellyel rendelkeznek.

• Ezért felfelé történő bérkonvergenciára van szükség az európai
integráció megerősítéséhez és az emberek az Európai Unióba vetett
bizalmának helyrehozásához.

• A tisztességesebb bérek fellendítik a belső keresletet, és támogatják
a jövedelmezőséget, a vállalkozói szellemet, a termelékenységet és
ezáltal a potenciális növekedést középtávon és hosszú távon.

• A bérek felfelé irányuló konvergenciájának mind a magán, mind az
állami szektorban meg kell történnie.
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Hogyan működött?
• Szövetség, amelybe be kell vonni az Európai Bizottságot, az EU 

kormányait, az európai és nemzeti szociális partnereket, a 
vállalatokat és más érdekelt feleket.

• Szövetség, amelyet meg kell vitatni és végre kell hajtani a következő 
testületek keretében: 

• Európai és nemzeti szociális párbeszéd,

• Háromoldalú Szociális Csúcstalálkozó,

• EPSCO Tanács,

• Európai szemeszter.

• Göteborgban, 2017. november 17-én ünnepélyesen hirdették ki a 
Szociális Jogok Európai Pillérét, és az intézmények és a szociális
partnerek elkötelezték magukat annak 20 alapelvének végrehajtása
mellett.



Az új Bizottság támogatása?
• Nicolas Schmit, korábbi Luxembourgi Munkaügyi Miniszter, ma a 

foglalkoztatásért és szociális jogokért felelős EU biztos.

• Video: https://www.youtube.com/watch?v=wjfN1VDRUh4

https://www.youtube.com/watch?v=wjfN1VDRUh4


A résztvevők szerepe
• A kollektív alku és a minimálbér meghatározása a fenntartható

növekedés középpontjában: A felfelé irányuló bérkonvergencia konkrét
elérése érdekében a kötelezettségvállalásnak elő kell segítenie az
erősebb uniós és nemzeti kereteket, amelyek új lehetőségeket nyitnak a 
kollektív tárgyalásokra és a minimálbérre a gyorsan változó világban.

• A kollektív szerződések kibővített hatálya

• Jogalkotási / nem jogalkotási keretek és kapacitásépítő intézkedések / 
finanszírozás nemzeti szinten,

• Minimálbér-rendszerek,

• Megerősített transznacionális és határokon átnyúló társadalmi párbeszéd és ipari
kapcsolatok,

• Keretek és kapacitásépítő intézkedések uniós szinten,

• Ahhoz, hogy az ilyen intézkedések méltányosabb bérekhez vezessenek, 
szilárd gazdasági és társadalmi irányításra van szükség, amely
beruházásokat és minőségi munkahelyeket teremt, miközben támogatja
a versenyképességet és a termelékenységet, és hozzájárul a jól képzett
munkaerőhöz.
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