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Zadeva: POROČILO o sestanku evropskega IndustriALL Vzhodna regija
Termin: od 26. do 28.3.2013
Kraj: Bratislava, Slovaška
Delovni jezik: angleški
1. Vsaka država je predstavila poročilo o politični in ekonomski situaciji ter stanju
kolektivnih pogajanj (poročilo za Slovenijo je v priponki).
2. Raziskava: Urejanje delovnih razmerij (redukcije v državnih proračunih, posamezne
industrijske panoge, socialni dialog):
- Poročevalec Stefan Clauwaert, raziskovalec ETUI
- Evropa postaja socialni problem (sicer potrebujemo »več« Evrope, vendar socialne)
- V maju 2013 bodo poslana priporočila za posamezne države
- Dosegljivo na www.etui.org
3. Prestrukturiranje industrij in podjetij – vloga sindikatov:
- Poročevalec Luc Triangle
- Za izgubljanje delovnih mest nimamo rešitve
- Evropski sveti delavcev so instrument, ne pa rešitev
- Lahko pa sindikati med seboj sodelujemo, da preprečimo konkurenco med seboj
- Ko ščitimo naše člane, ne smemo pozabiti na zaščito industrijskih panog
4. Projekt MOD/evropski IndustriAll za nove države članice EU in kandidatke:
Sodelovanje v socialnem dialogu in industrijska razmerja v kontekstu finančne in
ekonomske krize:
- Poročevalec Luc Triangle
- Izdelan je bil priročnik za socialni dialog
- Izdelan bo program izobraževanja z delavnico 16. in 17.9.2013 v Pragi
- Sindikati držav pošljejo predlog vsebine za izobraževanje in števila udeležencev
5. Vprašanje sindikalne članarine za evropski IndustriAll:
- Pravila veljajo od kongresa do kongresa
- Sestala se bo delovna skupina za članarino, ker so bili podani predlogi drugačne
ureditve, a se ni našla večinsko sprejemljiva rešitev (sedaj sindikat napove število
članov za prihodnje leto in to je po izbranem količniku osnova, da evropski IndustriAll
izda račun posameznemu sindikatu za plačilo računa), SKEI je za lansko leto plačal
16.200€, za letošnje leto pa je predvideno 17.835€
6. Naslednji sestanek bo od 23. do 26.10.2013 v Pragi (vključen bo zgodovinski prvi
skupni sestanek z Jugovzhodno regijo (Španija, Portugalska in Francija), strošek
prevajanj bo kril FES, povedana je bila ocena evropskega IndustriALL, da je naša
vzhodna regija najbolj aktivna od vseh (enako velja tudi za mrežo Dunajske
memorandumske skupine).
7. Poleg teme »članarina« bo izbrana posebna tema za sestanek v letu 2014. Dana je bila
informacija, da preko sindikalnih central teče diskusija o projektih financiranja iz
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proračunskega obdobja EU 2014 – 2020 in vprašanje nadaljnjih programov reform v
posameznih državah.
Sekretar SKEI za KP in PS
Bogdan Ivanovič

