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1 Az Európai Unió az alakítás 
lehetősége és a krízis között

A piacliberális integrációs politika Euró-
pát legitimációs krízisbe manőverezte. A 
széles nyilvánosság előtt az a benyomás 
erősödik meg, hogy Európában a belső 
piac úgy nevezett alapszabadságai a szo-
ciális alapjogok előtt elsőbbséget élveznek. 
Gazdaságpolitikailag egy teljes irányváltás 
sürgősebb,szükségesebb, mint valaha. 
A krízis kihatásai ellen való határozott és 
koordinált fellépés döntő kihívás a poli-
tikával szemben. Az európai egyesülés 
neoliberális jegyben történő továbbvitele 
egyre kevésbé fog elérni társadalmi elfoga-
dottságot és veszélyeztetni fogja az egész 
európai projektet! Ennek a projektnek a 
meghiúsulása azonban nem lehet a dolgo-
zók érdeke. Sokkal inkább olyan Európára 
van szükségünk, amely a társadalom elő-
relépését részesíti előnyben, a belső piac 
szabadságával szemben.

2 Az európai szociális modell 
mint új vezető projekt 

Minden különbség ellenére fennállt az 
EU-tagállamok között az a konszenzus, 
hogy bár a piacgazdaság nagyon terme-
lékeny – ennek ellenére ki kell, hogy egé-
szítse és korrigálja egy szociális politika, 
szociálállami intézmények valamint erős 
szakszervezetek.
A tagállamok különböző szociális rend-
szerei képezik az alapját az európai 
szociális államról alkotott értelmezésnek. 
Fontos, hogy a megélhetési viszonyokban 
fennálló különbséget vegyék a fokuszba, 
úgy a tagállamokban, mint azok között. 
Európaszerte csökkenteni kell a társadal-
milag megosztó különbségeket és harcolni 

kell a nők és férfiak között fennálló egyen-
lőtlenség és a nemek szerinti megkülön-
böztetés ellen. Ebben a minősített szak- és 
továbbképzéshez való hozzáférés minden 
európai polgár számára döntő jelentőségű.

3 Európa mint globális 
felelősségű szereplő 

A világgazdaság súlyos válságban van. A 
reális gazdaság „pénzüggyé“ tevése sok 
vállalatot és végeredményben (összessé-
gében) a kapitalizmust is újrarendezte. Mi 
azt állítjuk: Az Európai Uniónak a pénzügyi 
piacon alapuló kapitalizmus megszelídíté-
sének és szabályozásának éllovasává kell 
válnia. A társadalmi felelősség új kultúrája 
valamint kötelező európai szabályozási 
rendszerre van szükség, mindenek előtt 
hedge és private-equitiy értékpapírok ese-
tében ez elmaradhatatlan. A társadalmon 
belül megújuló Európának nem szabad a 
jólét szigetének értelmezie önmagát, amely 
kerítéssel próbál meg védekezni a nyomor 
és a szegénység ellen. A jövőben is fenn 
kell tartani a belépés perspektíváját ahhoz, 
hogy a dolgozók demokratikus jogai telje-
sen biztosítva legyenek. Ezen felül az EU-
nak erősítenie kell a jó szomszédi politikát 
és erősítenie kell a gazdasági felzárkózási 
folyamatot és a demokratikus struktúrák 
fejlesztését is, különösen a Földközi tenger 
térségében.

4 Politika az Európai Szociális 
Modell megújulása érdekében 

Az IG Metall szakszervezete szempont-
jából a következő tevékenységi területek 
különösen fontosak, a politikára és a 
szakszrvezetekre nézve Európában:

»A szolidárisan megújult Európáért« – 
Az IG Metall szakszervezet európapolitikai 
memoranduma – Rövid változat



4.1 A „gazdasági és foglal-
koztatási politika Európá-
ban“ tevékenységi területe
Európa szolidáris megújulása 
lényegében a gazdasági, ipari és 
foglalkoztatási politikában fog el-
dőlni. Európának bátorságra van 
szüksége intenziv gazdasági és 
adóügyi politikához és kibővített 
gazdaságpolitikai kompetenciához 
szupranacionális szinten. Szüksé-
günk van egy szabályrendszerre, 
amely támogatja a hosszútávú 
reálberuházásokat és a rövidtávú 
spekulációt diszkriminálja. Az IG 
Metall az ökológiailag és szociá-
lisan tartós növekedés politikáját 
képviseli. Ehhez szüksége van 
egy koordinált és aktív strukturá-
lis és iparpolitikára, amely dupla 
kihívás elé állít, megtartja az ipari 
termelést és a foglalkoztatottságot 
a fejlett régiókban és egyidejűleg 
fejleszti az ipari felzárkózást az új 
EU-országokban és az eddig kizárt 
régiókban. A szakszervezetek fel-
adata, hogy saját elképzeléseiknek 
teret hódítsanak.

4.2 Az „Európai tarifapoliti-
ka“ tevékenységi területe 
Az egységes európai gazdasági 
térségben a bérpolitikai verseny 
veszélye nő. Ezért az európai 
szakszervezeteknek intezívebben 
kell előre egyeztetniük és koordi-
nálniuk, mint valaha. A fémipari 
szakszervezetek között Európában 
a megegyezés tárgyát képző koor-
dinálási szabály ugyanúgy a helyes 
irányba mutasson, mint a regiolális 
határon túllépő együttműködés. 
Egyre intenzívebben kell közös 
tarifapolitikai kűzdelmet vívni, 
hogy európaszerte meg lehessen 
valósítani a meglévő irányadó 
kezdeményezéseket a munka-
időre, a továbbképzési jogokra, a 
kétes foglalkoztatottságra, a nemek 
egyenjogúságára és jó és humán 
munkaviszonyok megteremtésé-
re nők és férfiak számára egész 

Európában. A tarifapolitika európai 
koordinációjának hatékony rend-
szerébe egyre jobban be kell vonni 
az Európai Üzemi Tanácsokat és 
koordinátoraikat.

4.3 „Üzempolitika és eg-
gyüttdöntés Európában“ 
tevékenységi terület
Egy demokratikus Európa kifejezet-
ten magába foglalja a gazdasági 
folyamatba való aktív beleszólást 
és annak alakítását, kezdve a mun-
kahelyen való beleszólástól a gaz-
dasági demokráciáig. A beleszólási 
jogból semmiféle engedményt 
nem tud elfogadni az IG Metall; ez 
világos határt jelöl számunkra az 
európai integrációban. Az Európai 
Üzemi Tanácsok különösen fontos 
kezdeményezést képviselnek a dol-
gozók hálózatának kialakítására, 
a határon túlmutató érdekképvise-
letre és azoknak a kísérleteknek 
a kivédésére, hogy egyes telep-
helyeket egymás ellen kijátssza-
nak. Az Európai Üzemi Tanács 
irányelveinek 2008 decemberében 
elfogadott változtatásai számunkra 
egy közbülső lépés a beleszólási 
jog európai szintű kiépítésében. 
Az irányelv átfogó revíziója közép-
távon elkerülhetetlen.

4.4 „Európai társadalompo-
litika“ tevékenységi terület 
Az EU eddigi társadalompolitikai 
erőfeszítései nem elegendők és 
határozottak.
A nyílt koordináció metódusa eddig 
nem tudott hozzájárulni ahhoz, 
hogy az Európai Unió hatalmas tár-
sadalmi kihívásait megközelítsék. 
Nem arról van szó, hogy egységes 
európai szociális államot valósítsa-
nak meg, hanem arról, hogy a fenn-
álló sokrétűséget szolidárisan és 
társadalmilag integratívan alkossák 
meg. Az IG Metall síkraszáll egy 
szociális stabilitási egyezményért, 
amely minimális követelményeket 

fogalmaz meg és tekintetbe veszi a 
régi és az új EU-országoknál a kü-
lönböző kiinduló szinteket. Az első 
lépés az, hogy Európának mini-
mális standardokra van szüksége, 
hogy olyan hibás folyamatoknak 
szegül ellen, mint a munka kétessé 
válása, a munkaidő meghosszab-
bítása és a közszolgáltatások pri-
vatizálása. Európának a mellett kell 
döntenie, hogy erősítse a szociális 
infrastruktúrát és aktívan lépjen fel 
a jó, közérdekű, szociális szolgál-
tatások rendszeréért.

5 Az IG Metall 
európaivá válása

Európa válaszút előtt áll. Ezért 
van szüksége erős, az EU-
tagországokban és európai szin-
ten cselekvőképes és cselekvésre 
hajlandó szakszervezetekre. Ez 
érvényes az IG Metall-ra is. Neki 
is szüksége van megerősített 
európapolitikai gyakorlatra, amely-
nek a szervezet minden szintjén 
magától értetődőnek kell lennie. 
Szükségünk van egy társadalmilag 
és demokratikusan megújult Euró-
pára, amely az emberek érdekeit 
és problémáit komolyan veszi és 
az egyenjogúság európai ötletét 
reálissá teszi. Új európai kultú-
ráról van itt szó és az IG Metall 
európapolitikai mainstreaming-jéről 
(mindenki érdekének figyelem-
bevételére). Néhány éven belül 
a szakszervezeteknek egész Eu-
rópára kiterjedően ténylegesen 
kampányképessé kell válniuk. 
Egy ilyen vita nem korlátozódhat 
Németországra, ezt a vitafolya-
matot aktívan egész Európában 
le kell vezetni. Egy biztos: egy új 
kör az Európa szolidáris megúju-
lása érdekében elkerülhetetlen. 
 

Európában – Európáért!
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