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Podpis podpore evropski iniciativi za zmanjšanje razlik v plačah in ekonomskih razlik v EU - za plačno unijo v

EU

Enoten trg EU ter prost pretok delavcev in storitev  so razlogi za izseljevanje mladih iz regije in Slovenije. Oddajte

podpis podpore evropski državljanski iniciativi za vzpostavitev pravične in varne EU s plačno unijo. Nizke plače na

enotnem trgu EU ob prostem pretoku  delavcev in storitev so razlogi za ekonomske selitve in odliv visoko izobraženega

kadra iz regije v države z boljšimi plačami, tudi iz Slovenije. Naredimo vsi korak proti temu in oddajmo podpis podpore

za plačno unijo, da odločevalcem v Bruslju povemo, da nam je tudi v Sloveniji mar.

Skupna tragedija naše regije še naprej ostaja izseljevanje, predvsem mladih, ki zaradi slabih plač doma in boljših plač

na zahodu svoje priložnosti iščejo na zahodu. Če je zaradi skupnega trga prišlo do harmonizacije potrošniških cen, pa so

plačne razlike in življenjski standardi tisti, ki ostajajo nespremenjeni. Države članice srednje in vzhodne Evrope zaradi

tega ostajamo brez svojih najboljših ljudi.

Na dnevni ravni diskutiramo o imigracijah v EU, pozabljamo pa na emigracije iz vzhodne in srednje Evrope. Izgubo

delavcev v regiji težko naslavljamo. Ne samo, da emigracije povzročajo veliko demografsko izgubo, izpostaviti je

potrebno tudi velika socialna tveganja, pomanjkanje delavcev in izguba davkoplačevalskega denarja, ki se namenja

investicijam v človeški kapital. Prav tako je potrebno omeniti dejstvo, da zaradi emigracij prihaja do razbitja družin, saj

starši in stari starši izgubljajo svoje otroke in vnuke, ki v upanju na boljši jutri zapuščajo svoje domove.

Gre za pereč problem, ki zaradi tihega konsenza med politiki (p)ostaja tragičen. V tem trenutku za to področje ni

strategije, niti konstruktivnega dialoga in javne debate o tem, tudi zato, ker se vodilni politiki v Bruslju vsakič, ko je

problem izpostavljen, obrnejo stran. Kar zgleda kot poceni uvožena delovna sila za zahodno Evropo, za nas predstavlja

nacionalno tragedijo. Na dolgi rok izgubljamo vsi, saj bosta srednja in vzhodna Evropa pod socialnimi pritiski popustila

in posredno povzročila konec evropske pravljice. Tudi zaradi tega je potrebno najti ustrezno rešitev!

Četudi iniciativa za vzpostavitev evropske plačne unije v prvi vrsti skrbi za boljši položaj delavcev v naši regiji, bi z njo

lahko prišlo do večjega gospodarskega izkoristka za celotno EU. Iniciativa torej presega zgolj potrebo po vzpostavitvi

plačne unije, ki je težko dosegljiva, opozarja in cilja pa na vzpostavitev nove, pravične in varne EU . Naša regija in

naše države ne prosijo za miloščino, temveč za vzpostavitev okvira, znotraj katerega bomo od EU imeli vsi nekaj. Če

želimo, da nam uspe preprečiti izseljevanje, tudi iz Slovenije, mora koncept ''enako plačilo za enako delo'' postati

temeljna evropska svoboščina, toda tokrat ne zgolj kot mrtva točka na papirju.

Vabimo vas, da oddate podpis podpore preko spleta na naslednji povezavi: 

EVROPSKA DRŽAVLJANSKA POBUDA ZA PRAVIČNO IN VARNO EU - PLAČNA UNIJA

Podpisi podpore niso javno objavljani, niti izpostavljeni.

Objavljeno na spletni strani www.konfederacijasindikatov.si/
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https://ec.europa.eu/citizens-initiative/33/public/#/


Uradna reklama države za izseljevanje iz Slovenije na portalu Zavoda RS za zaposlovanje

Page 2/�3



Page 3/�3


	Lettre

