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Útibeszámoló 

Az industriAll Europe Végrehajtó Bizottságának üléséről 

 2012. november 26-28, Luxemburg 

Helyszín: Luxemburg, Jean Monnet épület 

Résztvevők: Rabi Ferenc, a BDSZ elnöke és dr. Stanitz Károly nemzetközi tanácsadó 

Napirend  

I. Titkársági beszámoló 
II.  Szervezési és pénzügyi kérdések (a VB feladatai – Alapszabály 21.§ )  

1. az Irányító Testület június 13-i ülése sűrített emlékeztetőjének elfogadása   
2. az Irányító Testület október 9-i ülése sűrített emlékeztetőjének elfogadása   
3. Szervezeti ügyek   

i. a Titkárság új munkastruktúrája   
ii.  a 2013-as év első felének ülésterve   
iii.  a döntéshozó testületek szervezeti változásai és új jelölései   

4. Pénzügyi és személyi kérdések   
i. nyitó mérleg, 2012. június 1-jei állapot   

ii.  2013-as költségvetés  
iii.  a főtitkár és helyetteseinek munkafeltételei   

5. Tagszervezeti ügyek 
i. felvételi kérelmek   

� CFECGC Energies  
� Turk Metal  

ii.  Tagdíjfizetés  
6. Szakpolitikai bizottságok 

i. a 4 SZB tagjainak megerősítése  
ii.  a 4 SZB elnökeinek megerősítése   
iii.  Bizottságok és munkabizottságok felállítása   

� Ifjúsági hálózat   
� Munkatársi hálózat   
� Kommunikációs MB  
� Pénzügyi MB  
� Védelmi MB  

III.  Iparpolitika 

Tájékoztató az EU „Iparpolitikai zászlóshajó kezdeményezés” kommunikációról  

IV. Kollektív tárgyalás és szociálpolitika   
1. új és frissített industriAll állásfoglalások 

• egy közös követelés koncepciója   
• közös követelés a biztonságosabb foglalkoztatásért  
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• Bérkoordinációs szabály   

2.  Szociálpolitikai ügyek, tájékoztató   

• tárgyalások a munkaidő irányelvről   
• kiküldetés és Monti  
• Konzultáció az IndustriAll European Trade Union, CEEMET és 

ECEG közös állásfoglalásáról az IORP (nyugellátást szolgáltató 
intézmények) irányelv revíziójával kapcsolatban  

3. EU konzultáció a transznacionális vállalati megállapodások keretéről  

V. Vállalatpolitika  
• EÜT irányelvek az EÜT megállapodásokkal kapcsolatos tárgyalásokhoz    
• az industriAll EÜT koordinátorainak szerepe és feladatai   
• az EÜT ügyekkel kapcsolatos feladatok megosztása a nemzeti 

szervezetek és az industriAll között   
• EÜT koordinátorok: a működő koordinátorok névjegyzékének 

megerősítése és újak javaslata EWC  
• Vállalati esetek: szerkezetváltás, transznacionális vállalati 

megállapodások   
 

VI. Szociális párbeszéd  

• a jövőbeni szociális párbeszéd politika áttekintése   
• tájékoztató az EU Bizottság takarékossági elképzeléseiről és annak 

hatásáról az ÁPB-ink tevékenységére I 
• tájékoztató az ÁPB-kbe való jelölés eljárásáról  

 
VII.  Ágazati események 

• acél: az európai acélipar jövőjével foglalkozó MSZM (Tajani 
kezdeményezés)  

• védelem: a fegyvergyártási projekt frissítése és következtetései, 
tájékoztatás az európai szinten végbement legújabb fejleményekről   

• energia: a tengeri fúróplatformok biztonságának szabályai (nyilatkozat 
egy későbbi EU jogszabályról)  

• Papír: jelentés az európai papíripar munkavédelmi helyzetéről   
• Vegyi-és alapanyag ipar : REACH (EU Bizottsági jelentés, 

Nanotechnologia)  
• Hajógyártás: tájékoztató a LeaderShip folyamatról 
• Autógyártás:  

a. Cars 21: eredmények  
b. Ergonómia Projekt  
c. Az  Automotiv Bizottság nyilatkozata az iparág európai 

helyzetéről  
d. A 2013. januári konferencia előkészületei   
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• Vasút: beszámoló a TRAIN projekt befejezéséről    

� Textil-bőr: Online Interaktív kockázatelemzés a bőriparban (OIRA)  

VIII.  Horizontális ügyek   
i. Tájékoztató a Szolidaritási paktumról 

ii.  Oktatás-nevelés: európai ágazati képzési tanácsok tevékenysége az 
industriAll European Trade Union szervezeten belül 

IX. Egyebek 

A titkársági jelentésben a főtitkár, Ulrich Eckelmann elemezte Európa gazdasági és politikai 
helyzetét, valamint beszámolt az industriAll szervezeti ügyiről (a Titkárság új 
munkastruktúrája, valamint a döntéshozó testületek szervezeti változásai és új jelölései), 
pénzügyi és személyi kérdésekről (nyitó mérleg, 2012. június 1-jei állapot, 2013-as 
költségvetés). A VB ezután megvitatta és elfogadta a főtitkár és helyetteseinek 
munkafeltételeit.   

A tagszervezeti ügyekről szóló napirenden belül tagfelvételi kérelmekről döntött a VB. A 
Türk Metal szervezet felvételével kapcsolatban vita bontakozott ki, miután egy másik török 
szakszervezet, a Birlesik Metal-IS hevesen támadta a kérelmező szervezetet, azt állítva, hogy 
az a kormány szolgálatában áll, és ennek bizonyítására újságcikkeket és másanyagokat 
osztottak ki a résztvevők között. A VB végül úgy döntött, hogy ad-hoc bizottság alakul, amely 
a helyszínen vizsgálja ki a kérdést. 

A következő napirend keretében a VB megerősítette a szakpolitikai bizottságok tagjait, 
valamint a bizottságok elnökeit. Ennek megfelelően az Iparpolitikai Bizottság elnöke Thomas 
Nieber (IG BCE, Németország), a Kollektív Tárgyalás és Szociálpolitikai Bizottság elnöke 
Manfred Anderle (PRO-GE, Ausztria), a Vállalatpolitikai Bizottság elnöke Roger Nilsson (IF 
Metall, Svédország) és a Szociális Párbeszéd Bizottság elnöke Rabi Ferenc (BDSZ, 
Magyarország). Bizottságok és munkabizottságok felállítására is sor került, így létrejön az 
Ifjúsági hálózat, a Munkatársi hálózat, valamint a Kommunikációs, Pénzügyi és Védelmi 
Munkabizottság, amely testületek az adott kiemelt fontosságú területek tevékenységét 
koordinálják.   

Ezek után az egyes szakpolitikai területek beszámolói következtek. Elsőként a főtitkár 
ismertette az industriAll álláspontját az EU „Iparpolitikai zászlóshajó kezdeményezés” 
kommunikációjával kapcsolatos konzultációról, majd a főtitkár-helyettesek beszámolói 
következtek az egyes, általuk irányított szakpolitikai területekről. Bart Samyn a kollektív 
tárgyaláshoz kapcsolódó állásfoglalásokról adott tájékoztatást. Ezen belül ismertette az 

IndustriAll Europe álláspontját a Bizottság Munkaanyagáról (Transznacionális vállalati 
megállapodások: a szociális párbeszéd potenciáljának megvalósítása) szóló EU 
konzultációval kapcsolatban.  Az EU Bizottság a munkaanyagát azután tette közzé, miután a 
szakértői csoport (amelyben az IndustriAll is képviseltette magát), amely két éven át 
dolgozott a témán, összefoglalta következtetéseit. Ennek a munkának az volt a kiváltó oka, 
hogy az utóbbi időben megnőtt az olyan „szövegek“ száma európai szinten, amelyekre 
gyakran „megállapodásként“ hivatkoztak, bár nem mind volt mondható megállapodásnak.  A 
munkaanyagban található meghatározása a transznacionális vállalati megállapodásnak 
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(Transnational Company Agreements - TCA) teljes mértékben megerősíti a mi álláspontunkat 
arról, mi tekinthető európai keret-megállapodásnak (EFA).  

Két másik dokumentum is megvitatésra került.  Az egyik a „közös követelések koncepciója”, 
amelynek lényege, hogy az industriAll Európai Szakszervezet alapító tagjai (EMF, EMCEF 
and ETUF-TCL) már mindannyian tettek fontos lépéseket politikájuk keretein belül annak 
érdekében, hogy még nagyobb mértékben koordinálják a nemzeti szintű kollektív tárgyalási 
stratégiákat, azzal, hogy elfogadták az európai szintű közös követelések elvét. Az IndustriAll 
teljes mértékben támogatja ezt az elvet.  A másik a „Kollektív tárgyalás a biztosabb 
foglalkoztatás érdekében”: a közelmúltban az industriAll alapító tagjai (EMF, EMCEF és 
ETUF-TCL) elfogadtak egy közös igényt, amely a biztosabb foglalkoztatásnak a kollektív 
tárgyalások általi megteremtéséről szól.  Az industriAll ezért ezt a témát az újonnan létrejött 
Kollektív Tárgyalás Bizottság első számú prioritásaként kezeli. Ugyancsak fontos prioritásnak 
számít a bérkoordináció kérdése. Ezzel kapcsolatban az Az IndustriAll European Trade Union 
azt az elvet támogatja, hogy miközben elfogadjuk az egyes nemzeti tárgyalási modellek 
különbözőségét, ennek a koordinálásnak az a célja, hogy minimum követelményeket vezessen 
be, és progresszív módon (felfele) harmonizálja nemcsak a bérfejlesztést és a munkaidőt, 
hanem a munkafeltételekre vonatkozó összes irányelvet is.  

A vállalatpolitika vonatkozásában Luc Triangle ismertette a működő EÜT koordinátorok, 
illetve az új koordinátorok listáját, az EÜT megállapodásokkal kapcsolatos tárgyalásokhoz 
javasolt irányelveket, valamint az industriAll EÜT koordinátorainak szerepére és feladataira 
vonatkozó koncepcióját.    
 
Sylvain Lefebvre, a szociális párbeszéd területéért felelős főtitkár-helyettes beszámolt az EU 
Bizottság szociális párbeszédért felelős egységvezetőjével, Jean-Paul Tricart-ral folytatott 
megbeszéléséről, ahol tájékoztatást kapott az EU Bizottság takarékossági elképzeléseiről és 
annak hatásáról az ÁPB-ink tevékenységére. A beszámolót követő vitában hozzászólt Fons de 
Potter és Rabi Ferenc. Mindketten hangsúlyozták a szociális párbeszéd fontosságát az európai 
politika alakításában, az európai és a nemzeti szintű szociális párbeszéd kapcsolatának 
meghatározó szerepét, valamint annak ösztönzését, hogy a tagszervezetek képviselői minél 
nagyobb számban vegyenek részt az ÁPB-k munkájában. Ezt a feladatot első sorban a 
Szociális Párbeszéd Szakpolitikai Bizottság látja el, amelynek sikere szintén a tagszervezetek 
aktivitásán múlik.  

Budapest, 2012. december 03.  

dr. Stanitz Károly 

 

 

 

………………………………………      …………………………………… 

 társelnök          társelnök 
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