
 
 
 

 
 

KONFERENCA AUTOGLOBAL 
RESOLUCIJA 

 
V Nürnbergu se je dne 5. in 6. junija sestalo več kot 120 predstavnikov delavcev in 
sindikalistov iz Nemčije, Avstrije, Slovaške Republike, Češke Republike, Slovenije in 
Madžarske. Posvet je potekal v okviru projekta Autoglobal, ki ga je sofinancirala EU. 
Namen projekta je bil posvet o stanju in situaciji delojemalcev v avtomobilski in 
dobaviteljski panogi. Sindikati kovinarjev teh držav že mnoga leta tesno sodelujejo v 
okviru Dunajske memorandumske skupine. 
 
Avtomobilska in dobaviteljska panoga je v vseh teh državah ena od 
najpomembnejših industrijskih panog, ki ustvarja pomemben prispevek k celotnem 
gospodarstvu. V avtomobilski in dobaviteljski panogi je zaposlenih več sto tisoč 
delavcev in tako zagotavlja eksistenco milijonom ljudem. 
 
Panoga je v skupnem gospodarskem prostoru naših držav tesno povezana in 
moderno organizirana v obliki verige dodane vrednosti. Naša avtomobilska in 
dobaviteljska panoga ima globalno gledano vodilno mesto. Obstaja pa nevarnost, da 
se bodo proizvodna mesta in tako tudi verige dodane vrednosti selili, predvsem v 
Azijo. 
 
Ob primerljivi produktivnosti in podobnimi življenjskimi stroški pa so delovni- in 
življenjski pogoji še različni. Nujen je zato sporazum o socialnih in plačnih minimalnih 
standardih. Podjetja avtomobilske in dobaviteljske panoge morajo pozitivno prispevati 
in ne smejo povečevati razlik v plačah delavcev posameznih držav. 
 
Udeleženci konference AutoGlobal zahtevajo od podjetij, izvoljenih poslancev, od 
vlad in evropske komisije, da storijo vse potrebno za: 
podpiranje konkurenčnosti in tako tudi prihodnosti te ključne panoge, 
da na tak način izboljšamo delovne pogoje in življenjske razmere delavcev te panoge 
in jih še naprej izenačujemo. 
 
Zato je nujno potrebno: 
 
- da prenehamo z varčevalno politiko, ki je gospodarsko nesmiselna in politično 
nevarna in ki enostransko bremeni delavce, zmanjšuje povpraševanje in na tak način 
še dodatno obremenjuje evropsko avtomobilsko in dobaviteljsko panogo na 
mednarodni ravni; 
 
- da se borimo proti visoki brezposelnosti in povečamo dodatno izobraževanje 
iskalcev zaposlitve ter strokovnih delavcev; 
 
- da povečujemo nivo izobrazbe delavcev te panoge, med drugim tudi z dualnim 
poklicnim izobraževanjem vajencev; 
 



- da nadomestimo agencijsko delo, delo po pogodbi, delo za določen čas z 
regulativnimi ukrepi in tako zajezimo sektor nizkih plač; 
 
- da imajo agencijski delavci enake pravice do socialnih pravic v podjetju in da 
zahtevamo enako plačilo za enako delo; 
- da ustvarimo pogoje s katerimi lahko podjetja in tarifni partnerji ohranijo stopnjo 
zaposlenosti tudi ob upadu konjunkture; 
 
- da v državah dunajske memorandumske skupine preprečimo napade na delavske 
pravice, predvsem zmanjševanje zaščitnih pravic zastopnikov delavcev; 
 
- da bi se zaposleni te panoge s soodločanjem bolje vključili v delovni proces in v 
vseh državah etablirali in uveljavili razširjene sindikalne pravice; 
 
- da bi v državah srednje in vzhodne Evrope končno uveljavili delujoč socialni dialog, 
ki do zdaj komaj da obstaja; 
 
- da kolektivne pogodbe na nivoju panoge sklepamo s predstavniki delodajalcev, ki 
morejo za tako sklepanje dobiti potrebno pristojnost; 
 
- da sistem panožnih kolektivnih pogodb okrepimo in tako približamo plačne in 
delovne pogoje v državah; 
 
- da prekinemo težnje po vedno večji fleksibilizaciji delovnega časa, katera močno 
vpliva na prosti čas delavcev; 
 
- da se v celotni Evropi uvedejo in zasidrajo minimalne plače in standardi zaposlitve; 
 
- da na podjetniškem nivoju etabliramo sodelovanje med socialnimi partnerji, ki 
temelji na spoštovanju. Skupno delovanje lahko tudi vsebuje izboljšanje delavnih 
odnosov pri dobaviteljih. 
 
- da se podjetja, ki delujejo čezmejno, zavedajo socialne odgovornosti in da 
upoštevajo nacionalne sindikalne pravice; 
 
- da se podjetja avtomobilske industrije, ki večinoma delujejo globalno, zavedajo 
svoje socialne odgovornosti v verigi dodane vrednosti in da sklenejo globalni okvirni 
sporazum, namesto, da zaposlene na različnih lokacijah izigravajo drugega proti 
drugemu.  
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