
 

 

  

Sastanak Upravljačke skupine za regiju jugoistočne Europe industriAll-a europskog 

sindikata  

Sofija, 25.-26. ožujka 2013. 

Zaključci 

Drugi sastanak Upravljačke skupine regije JIE organizirao je Metalicy u Sofiji, od 25. do 26. ožujka 

2013. Glavna svrha prvog sastanka bila je priprema Godišnjeg općeg sastanka regije JIE industriAll 

Europa.  

Sažetak odgovora na upitnik 

Sukladno dogovoru na zadnjem sastanku u Bukureštu (studeni 2012.), izrađen je upitnik koji je poslan 

sindikatima članicama u regiji JIE. SMH-IS (Hrvatska) radi na sažetku odgovora. S obzirom da je došlo 

do malog kašnjenja procesa i da su odgovori još uvijek pristizali netom prije sastanka, SMH-IS je 

pripremio pregled odgovora u tabličnom obliku. Nažalost do današnjega dana samo 26 od 45 

sindikata u regiji je odgovorilo na upitnik. Nisu dobiveni nikakvi odgovori od albanskih sindikata  

Nadalje, članovi Upravljačke skupine raspravljali su o tome kako su potrebna određena pojašnjenja i 

konkretizacija kad je riječ o nekim pitanjima i pojmovima na različitim jezicima (npr. 

reprezentativnost sindikata). Stoga je Upravljačka skupina zaključila da se pregled distribuira 

organizacijama članicama kako bi se zatražila pojašnjenja. Rok za konačno dostavu je 30. travnja 

2013. SMH-IS će izraditi sažeti izvještaj do 15. svibnja 2013. kako bi bio spreman na vrijeme za Opći 

sastanak regije JIE koji će se održati od 17. do 19. lipnja u Bukureštu.  

Dnevni red Općeg sastanka JIE 

Kad je riječ o dnevnom redu Općeg sastanka JIE, IndustriAll Europa je predložio sljedeću strukturu: 

1. Predstavljanje aktivnosti industriAll Europskog sindikata 

2. Sažeti izvještaj regije JIE i rasprava 

3. Budući regionalni rad 

Članovi Upravljačke skupine složili su se kako bi se dio vremena mogao posvetiti razmjeni informacija 

o novostima i specifičnim situacijama/trendovima u pojedinoj zemlji. 

Praktični detalji vezani uz organizaciju Općeg sastanka JIE 

Opći sastanak regije JIE počet će u ponedjeljak, 17. lipnja u 13:00 (dolazak sudionika u ponedjeljak 

ujutro) a završiti u utorak, 18. lipnja najkasnije u 12:30. Sastanak će biti spojen s prvim sastankom 

projekta industriAll Europa o industrijskoj politici. Taj će sastanak početi u utorak, 18. lipnja 

najkasnije u 14:30 a završiti u srijedu najkasnije u 12:30 (odlazak sudionika u poslijepodnevnim 

satima). Sukladno dogovoru u Bukureštu (studeni 2012.), očekujemo ukupno 50 do 55 sudionika. 

Dogovoreno je da će PETROM pokriti troškove Općeg sastanka JIE (jedno noćenje sudionika, hrana, 



dvorane za sastanak, tehnička oprema i prijevod na dva jezika). FES, koji podržava projekt industriAll 

Europa o industrijskoj politici, će financirati troškove jednog noćenja sudionika i prevođenja na dva 

jezika.  

Projekt o industrijskoj politici u JIE 

Više informacija o aktivnostima projekta možete pronaći u prezentaciji u privitku. Članovi Upravljačke 

skupine kritički su raspravljali opseg industrijske politike o kojoj će biti riječi u projektu, s obzirom da 

različite zemlje imaju različite potrebe i prioritete kad je riječ o industrijskoj politici. Nužno je uključiti 

zemlje u definiranje opsega projekta. Međutim, to je cilj i prvog projektnog sastanka 18.-19. lipnja 

2013. na kojem će sindikalni predstavnici zajednički izraditi pokazatelje za upitnik koji će poslužiti za 

detaljnu analizu nedostataka, izazova industrijske politike i mogućnosti rasta.  

Projektna radionica u sklopu projekta industriAll Europa / ITC-ILO  

Druga projektna aktivnost usmjerena na regiju JIE održat će se u okviru projekta industriAll Europa / 

ITC-ILO (Međunarodni centar za osposobljavanje Međunarodne organizacije rada) o jačanju 

socijalnog dijaloga na nacionalnoj i europskoj razini u novim državama članicama i zemljama 

kandidatkinjama. Jedna regionalna radionica održat će se u Zagrebu 1.-2. srpnja 2013. Prije sastanka 

Upravljačke skupine industriAll i ITC-ILO održali su brainstorming o pitanjima o kojima bi trebalo biti 

riječi na radionici: 

1. Rasprava o sindikalnim strukturama, prezentacija sindikalnog lidera iz srednje i istočne 

Europe o iskustvima nakon pristupanja EU / Što je potrebno za izgradnju snažnijeg sindikata? 

2. Analiza sindikalnog članstva: Broj članova sindikata, poduzeća, kako povećati broj 

članova/obuhvatiti nova poduzeća � stručnjak će izraditi upitnik i napraviti kvalitetnu 

analizu  

3. Prezentacija Baltičke akademije za organiziranje (BOA), pristup i aktivnosti  

4. Pregled socijalnog dijaloga u zemljama jugoistočne Europe 

Članovi Upravljačke skupine suglasni su kako su utvrđeni prioriteti doista važne teme za sindikate u 

regiji i da ih treba ostvarivati.  

Funkcioniranje Upravljačke skupine za JIE 

industriAll Europa naglasio je činjenicu da će upravljačka skupina za JIE djelovati nezavisno. Stoga je 

potrebno pronaći način rada i sastanaka koji će članovima omogućiti sudjelovanje (u smislu logistike i 

financija). FES neće pokrivati troškove strukturnih sastanaka industriAll-a.  

Korištenje i publicitet internetske stranice industriAll-a za JIE 

Povrh toga, Upravljačka skupina raspravljala je o internetskoj stranici za regiju www.industriall-see.ro 

koju je pokrenuo PETROM i o tome kako bi ona trebala biti vidljivija i važnija te kako bi je sindikati 

članice industriAll Europe u regiji JIE koristili za razmjenu informacija i prikaz situacije i aktivnosti 

sindikata u JIE. Sindikate će se poticati da šalju svoje informacije PETROM-u (koji održava internetsku 

stranicu). 


