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A bizottsági ülés napirendje: 

1. A napirend elfogadása 

2. Az előző ülés emlékeztetőjének elfogadása  

3. Titkársági beszámoló  

4. A munkaterv javaslat vitája és elfogadása  

a. Munkaterv javaslat   

b. Munkaterv javaslat kiegészítésekkel 

5. Beszámoló az ÁPB-k tevékenységéről  

6. Szakmaközi témák  

a. REACH & Nanomaterials - előadó Sylvain Lefebvre, industriAll Europe 

b. Szakmai kompetenciák: az EU Bizottság „Gondoljuk újra az oktatást” c. 
kommunikációja, előadó: Isabelle Barthès, industriAll Europe  

7. Tájékoztató a szociális párbeszéd kapacitás-fejlesztési pályázatokról  

8. A szociális párbeszéd portál bemutatása  

9. Egyebek 

a. AZ EU Bizottság sajtóközleménye 

b. A Munkaügyi Kapcsolatok Európában 2012 tanulmány 

 

Az ülést a bizottság elnöke, Rabi Ferenc nyitotta meg. Üdvözölte a megjelenteket, majd 
elfogadtatta a napirendet. Az emlékeztetővel kapcsolatban még az Irányító Bizottság (SWP) 
ülésén merült fel, hogy az egyes pontok sorszámozásában tévedés van, amit időközben 
kijavítottak.  

Ezután az elnök átadta a szót Sylvain Lefebvre főtitkár helyettesnek, aki rövid tájékoztatót 
tartott a két ülés között történt legfontosabb eseményekről.  

Az ülés napirendjének legfontosabb pontja a bizottság 2016-ig terjedő időszakra szóló 
munkatervének megtárgyalása és elfogadása. A tervezetet előbb márciusi ülésén a SWP 
tárgyalta meg, majd az ott elfogadott módosításokkal kiegészített változatot a bizottság tagjai 
megkapták. Módosítási javaslataikat a bizottsági ülés előtt küldhették el a Titkárságnak, így a 
bizottság már csak a módosításokat vitatta meg. A vita során kialakult változatot a bizottság 
egyhangúlag elfogadta.  

A munkatervi vitát követően Andrea Husen tartott tájékoztatót az ÁPB-k két ülés között 
végzett munkájáról. Az ülést megelőzően a bizottság tagjai kaptak egy írásos dokumentumot, 



amelyben az ÁPB-k tevékenységéről bizottságonként kaptak tájékoztatást, az ülésen az előadó 
a tájékoztatóját tevékenységi területenkénti csoportosításban tartotta meg. Így a bizottsági 
tagok átfogó képet kaphattak az ÁPB-k munkájáról. 

A szakmaközi témák keretében Sylvain Lefebvre részletes tájékoztatót tartott a REACH 
szabályozással kapcsolatos problémákról, az EU Bizottság ötéves jelentéséről, valamint 
ismertette az industriAll Europe állásfoglalását a jelentéssel kapcsolatban. Különös 
részletességgel ismertette a nano-anyagoknak a REACH keretébe való beemelését érintő 
problémáról. 

Az EU Bizottság „Gondoljuk újra az oktatást” c. kommunikációjáról a tervezett előadó 
helyett, annak más irányú elfoglaltsága miatt, Andrea Husen adott tájékoztatást. 

Az industriAll és az ILO közös szociális párbeszéd kapacitás-fejlesztő projektjéről Corinna 
Zierold tartott részletes tájékoztatót.  

A következőkben Yseault Lallemand mutatta be jól követhető prezentáció segítségével az 
industriAll Europe honlapján megtalálható szociális párbeszéddel kapcsolatos információk 
szerkezetét, illetve azt, hogyan lehet ezekhez az információkhoz hozzáférni. 

Az egyebekben az EU Bizottság munkaügyi kapcsolatokkal foglalkozó sajtóközleményét 
tárgyalta meg a bizottság. Rendkívül fontosnak ítélték a hozzászólók Andor László, a 
foglalkoztatásért, a szociális ügyekért és a társadalmi befogadásért felelős biztos kijelentését: 
 „A jelenlegi gyenge makrogazdasági kereslettel, adóemelésekkel és kormányzati 
kiadáscsökkentésekkel sújtott gazdasági helyzetben egyre nagyobb nyomás nehezedik a 
szociális párbeszédre. Minden szinten szükség van a szociális partnerek szerepének 
megerősítésére, ha véget akarunk vetni a válságnak és meg akarjuk tartani az európai szociális 
modellből származó előnyöket.”  
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