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- IO SKEI Slovenije                                                             6.6.2018 

- Nadzorni odbor 

 

Zadeva: POROČILO – sestanek vzhodne regije evropskega IndustriAll 

 

Sestanek je bil v kraju Wieliczka – Poljska in je potekal 4.6.2018 v muzejskem delu 

opuščenega rudnika kamene soli, približno 130 m globoko. 

1. Politika klimatskih sprememb, priprava sestanka COP 24 

Predstavila sta jo podpredsednik evropskega sindikata IndustriAll Luis Calungo in 

njegova sodelavka Espeth Hathaway (predstavnika poljskega ministrstva za okolje ni 

bilo). 

- Energija in trajnostni razvoj ob upoštevanju klimatske politike: gre za vprašanje 

energetske emisije na eni strani in delovnih mest na drugi strani 

- Kakšne bodo dejanske posledice sprememb na tem področju: kaj moramo spremeniti, 

s kakšnimi izzivi se bodo naši delavci soočili na trgu dela, kakšna nova znanja bodo 

morali pridobiti 

- Zmanjševanje emisije ogljikovega dioksida in toplogrednih plinov 

- Želimo bolj »zeleno« industrijo – 900.000 novih delovnih mest, ker bomo nekatera 

delovna mesta izgubili oz. bodo zastarala (klimatska sprememba in posledica 

energetske tranzicije) 

- Zato je zanimiv vprašanje, kako urejati te spremembe in vplive ter kakšne so 

možnosti 

- Klimatska sprememba je povezana z drugimi megatrendi: tudi glede na digitalizacijo 

delovnih procesov, demografskih procesov, urbanizacije, migracije, pomanjkanje 

vode… 

- V EU so potrebna skupna stališča IndustriAll in usklajevanje stališč posameznih 

držav – težko je oblikovati skupno stališče, ki bo zadovoljevalo vse strani 

- Gre za težko vsebino, saj teh dokumentov v celoti ne razumejo niti osebe, ki so 

dokumente pisale  

- To bo točka dnevnega reda za sestanek IO IndustriAll v Sofiji 

- IndustriAll je zaprosil EU za financiranje dodatnih raziskav na tem področju, vezano 

na dolgoročne perspektive, v ta program se morajo vključiti vlade, delodajalci in 

sindikati – večji mora biti delež »zelenih oz. obnovljivih virov energije« 

- Cilj EU je skupen energetski trg, skupno energetsko omrežje in poštena energetska 

transformacija 

- Konferenca COP24 bo decembra 2018 v Katowicah (Poljska) 

2. Industrijska politika na splošno 

- IndustriAll je organizacija, ki se ukvarja s pravicami zaposlenih in prispeva k 

reševanju specifičnih problemov v regijah, zato je tudi IndustriAl, dodatno organiziran 

po regijah 

- Dejanske odločitve se sprejemajo na ravni 28 držav 

- IndustriAll zastopa sindikate v različnih odborih in koristi različna orodja pri 

usklajevanju stališč 
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- Tudi nacionalni sindikati imajo različne interese in naloga evropskega IndustriAll je, 

da jih povezuje in združuje. Zgodilo se je na primer, da so španski rudarji stavkali 

zaradi nizkih cen poljskega premoga (a je to bila akcija tudi proti poljskim rudarjem ?) 

- Industrija ogromno prispeva h kreiranju delovnih mest v Evropi (okoli 36 milijonov 

delovnih mest je direktno vezano na evropsko industrijo – in vsako od njih še po 1 

delovno mesto v drugih dejavnostih in servisih, ustvari 25% BDP in zaposlovanja, 

65% investicij za raziskave in razvoj ter 75% izvoza) 

- Ker je evropska komisija na razpotju, potrebujemo bolj relevantno industrijsko 

politiko kot kadarkoli, vključno zaradi: globalizacije, digitalizacije, klimatske 

spremembe, cilja povečanja kapacitet in deleža v BDP 

- Delavske kompetence se začnejo s kakovostnimi delovnimi mesti in varnostjo 

zaposlitve, znanja so ključna 

- Potrebujemo vlaganja za dolgoročno okrevanje evropske industrije 

- Poleg strukturnih fondov EU potrebujemo tudi sektorske industrijske politike ter 

reformo politike konkurenčnosti 

- Potrebujemo inovacije za vse 

- Podjetja morajo investirati v delovna mesta, ne pa v davčne oaze 

- To bo tema sestanka IO IndustriAll v Sofiji 

3. Obvestilo o drugih zadevah iz DN IO IndustriAll v Sofiji 

- Podpredsednik Luis Colunga ni bil dobro pripravljen na te informacije 

- Izhod V. Britanije iz EU: predstavljena je bila časovnica, še veliko odprtega (npr. 

Irska), do oktobra 2018 mora biti pripravljena končna pogodba, nato pa bodo končna 

odločanja v V. Britaniji in v EU, konec tranzcijskega obdobja je 31.12.2020. Do tedaj 

se lahko V. Britanija dogovarja le z državami izven EU, vendar nobene pogodbe ne 

sme podpisati pred dokončnim izstopom, državljani drugih držav, ki delajo v V. 

Britaniji bodo do konca izstopa ohranili svoje pravice. 

4. Nastajanje novih sindikatov v srednji in vzhodni Evropi 

- V Slovaški bi naj »novi« sindikati začeli izgubljati članstvo, v Češki se več 

medsebojno ne napada s KOVO 

- Delitev sindikatov ni dober trend, ampak njihovo združevanje 

- Če se sindikati med seboj napadajo, izgubljajo pogajalsko moč proti delodajalcem, 

izgubljajo tudi delavci 

- Postavlja se vprašanje, ali imamo »tradicionalni« sindikati kakšno metodo proti 

škodljivemu  delovanju »novih« sindikatov (v Madžarski se celo govori o ustanovitvi 

Zveze novih - neodvisnih sindikatov) 

- Ta točka se vključi na naslednje zasedanje sindikatov vzhodne regije evropskega 

IndustriAll 

5. Prihodnje srečanje 

Bo od 12.-14. novembra 2018 v Bratislavi (Slovaška), kot gost se povabi ukrajinski 

sindikat, ki je član evropskega sindikata IndustriAll. 

 

Zapisal 

Bogdan Ivanovič 
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