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Boj za budoucnost pro všechny
https://www.epsu.org/congresses/congress-2019
INFO FINAL
301 delegátů a několik pozorovatelů ze 145 odborových svazů (organizací) ze 44 zemí; poprvé více
žen než mužů, zastupujících 8 milionů členů EPSU + prezident Irska, primátor města Dublin, ministr
financí, hosté z evropských odborových centrál a zástupci ETUI
Za ČR: Ivana Břeňková - OS zdravotnictví Blanka Suchá - OS Státních orgánů, Renata Kořínková –
OS zaměstnanců armády , Šárka Vojíková - SOS ENERGIE, Anna Machová - OS pracovníků
knihoven, Jaroslav Matoušek – OS pracovníků kultury, Pavel Růžička - OS dřevo, lesy, voda, Michal
Votava - OS UNIOS, Karel Klusák - OS ECHO

Slavnostní zahájení a uvítací projevy
• Isolde Kunkel-Weberová, prezidentka EPSU
 Kevin Callinan Forsa jménem irských poboček
 Nial Ring, primátor Dublinu
Klíčový projev Michaela D. Higginsa, prezidenta Irska
Hlavní projev Luca Visentiniho Generálního tajemníka ETUC
Ústava Kongresu
Ratifikace členů Kongresové rady
Ratifikace členů.
 Výbor pro pověření
 Výbor stálých příkazů (SOC)
 Bankomaty
Předkládání a přijímání zpráv ze strany.
 Výbor pro pověření
 Výbor stálých příkazů (SOC)
Přijetí kongresové agendy
Zprávy o činnosti a financích
 Prezentace generálního tajemníka EPSU Jana Willema Goudriaana
 Debata, hlasování a přijetí zpráv o činnosti a financování
Usnesení IV „Boj proti evropským pracovníkům v oblasti veřejných služeb znamená bojovat
za budoucnost práce a budoucnost odborů veřejných služeb“, severské konstituenci a síť
mládeže EPSU
Předložení usnesení, rozprava a přijetí usnesení
15:15 Akční program EPSU: Boj o budoucnost pro všechny
Úvodní slovo Dave Prentis viceprezident EPSU
Rozprava o oddílu a souvisejících pozměňovacích návrzích
Panelová diskuse „Mobilizace, vyjednávání a kampaň za změnu: proč a jak děláme rozdíl“
předsedá Sian Jones Evropská síť pro boj proti chudobě (EAPN)
 Clivia Conrad Ver.di na Right2Water
 Albert Papadacci Korian / CGT France o zlepšení podmínek zaměstnávání ve zdravotnických
podnicích
 předsedkyně Britta Lejon NEA o dohodě o právech na informace a konzultace pro
pracovníky ústřední vlády
 Carl Leinonen Služby Zaměstnanci Mezinárodní unie (SIEU) USA v kampani proti daňovému
a sociálnímu dumpingu společnosti McDonald's
 Serena Sorrentino, generální tajemnice FP-CGIL Itálie, o síti EUCARE
Výkonný výbor pro mír, demokracii a lidská práva
Prezentace Tobiase Baudina, Kommunal Švédsko
Rozprava
Rezoluce Za nezávislý stát Palestina, která poskytuje kvalitní veřejné služby svým občanům HizmetIs, Turecko
Prezentace a diskuse
Hlasování, přijetí Úvod do akčního programu a hlasování o usnesení o míru a usnesení

Panelová diskuse na téma „Privatizace, partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) a
soukromé finance: Získání boje za kvalitní veřejné služby“ pod vedením Philippe Pocheta,
Evropského odborového institutu (ETUI)
 Krátký příspěvek videa od zvláštního zpravodaje Philipa Alstona pro mimořádnou chudobu a
lidská práva
 Cat Hobbs „We Own It“ ve Velké Británii
 Bjørn Pettersen Fagforbundet Norsko
 Myriam Planas, Enginyeria Sense Fronteres (ISF), Španělsko
Dotaz na otázky a odpovědi
Projev Rosy Pavanelli, PSI Generální sekretářka
Oddíl A: Budoucnost veřejných služeb
Úvodní slovo Mikael Kuzmenko viceprezident EPSU
Oddíl A.1 - A.16
Úvodní slovo Maryvonne Nicolle Stálý výbor pro zdravotnictví a sociální služby (HSS) Předseda
A.2 Boj o silnější veřejné finance a daňovou spravedlnost
A.5 Argumentovat alternativní hospodářskou politiku
A.8 Získání více a lepších veřejných služeb pro všechny
A.11 Ochrana demokracie a právního státu a boj proti korupci
A.14 Odporování privatizace a liberalizace za účelem ochrany kvalitních veřejných služeb
Rozprava o části a pozměňovacích návrzích
Usnesení VI Evropská unie a hospodářská a sociální politika STAL
Prezentace a diskuse o usnesení
Rezoluce II o zdravotnictví a sociální péči, francouzské pobočky
Prezentace, rozprava o usnesení
Oddíl A.17 - A.28
Úvodní slovo Matthew Lay Stálý výbor pro veřejné služby (UT) Prezident
A.17 Nejlepší využití digitální transformace veřejných služeb
A.20 Nároky na spravedlivé obchodní a investiční dohody
A.23 Řešení klimatických změn a poškození životního prostředí
A.26 Zlepšování služeb pro migranty a uprchlíky
Rozprava o části a pozměňovacích návrzích
Usnesení I o energetice, francouzské pobočky
Prezentace a diskuse o usnesení
Usnesení VIII Solidarita s přistěhovalci a uprchlíky Hizmet-Is, Turecko
Prezentace a diskuse o usnesení
Návrh programu kongresu
Hlasování, přijetí oddílu A akčního programu a usnesení VI, II, I a VIII
Akční program EPSU: Boj o budoucnost pro všechny
Oddíl B: Budoucnost práce ve veřejných službách
Úvodní slovo Francoise Geng EPSU viceprezidentka
Oddíl B.1 - B.15
Úvodní slovo Stálého výboru Britta Lejon pro národní a evropskou správu (NEA) Prezident
B.4 Ochrana základních práv při práci
B.7 Posílení kolektivního vyjednávání a zlepšení platů a podmínek
B.10 Podpora a rozšíření evropského sociálního dialogu

B.13 Obrana pracovníků před privatizací a outsourcingem
Rozprava o části a pozměňovacích návrzích
Usnesení VII Zvyšování mezd, podpora kolektivního vyjednávání! STAL
Prezentace a diskuse o usnesení
Oddíl B.16 - B.21
Úvodní slovo Mads Samsing Stálý výbor pro místní a regionální vládu (LRG) Prezident
B.16 Zajištění toho, aby pracovníci měli prospěch z digitalizace
B.19 Získání více a lepších pracovních míst při řešení změny klimatu
Rozprava o části a pozměňovacích návrzích
Nouzové řešení
Hlasování, přijetí části B akčního programu B.1 - 21, usnesení VII, nouzové řešení
Volby - prezentace kandidátů na volené funkce (prezident EPSU, generální tajemník EPSU, členové
auditorů EPSU)
Rozloučení s odcházejícím prezidentem EPSU
Volby - hlasování pro kandidáty do volených funkcí 14:00 - 17:30 odpolední zasedání
Příspěvek od Paschal Donohoe, ministra veřejných výdajů a reformy, Finance Irsko
Volby - výsledky voleb
Akční program EPSU: Boj o budoucnost pro všechny
Oddíl B: Budoucnost práce ve veřejných službách (pokračování)
Oddíl B.22 - B.27 Rovnost pohlaví, diskriminace,
Představení Gloria Mills WGEC President
B.22 Dodržování rovnosti žen a mužů v práci
B.25 Boj proti diskriminaci na pracovišti
Rozprava o části a pozměňovacích návrzích
Usnesení III Ženy a rovnost pohlaví, FNV, Nizozemsko
Prezentace a diskuse o usnesení
Rezoluce V rovnost žen a mužů při práci, severská ústava
Prezentace a diskuse o usnesení
Usnesení IX Boj proti rostoucímu rasismu v Evropě, Hizmet-Is, Turecko
Prezentace a diskuse o usnesení
Hlasování, přijetí oddílu B akčního programu, usnesení III, V a IX
Panelová diskuse „Kolektivní vyjednávání: jaké ambice pro budoucnost na úrovni EU a na
úrovni členských států?“ Zavedla a předsedala Esther Lynch, ETUC
 Sylvia Bühler Ver.di, Německo
 Francisco Braz, STAL, Portugalsko
 Mona Striib FOA Dánsko vz.
 Ivan Kokalov, prezident, FTU-HS, Bulharsko
 Miriam Pinillos, CC.OO Španělsko
Dotaz na otázky a odpovědi
Změny ústavy EPSU
Předložení pozměňovacích návrhů výkonným výborem
Rozprava o pozměňovacích návrzích
Prezentace změn francouzských poboček
Rozprava o pozměňovacích návrzích
Rozlišení „Finance EPSU“

Předložení usnesení Juris Kalnins LAKRS, Lotyšsko
Rozprava o usnesení
Hlasování, přijetí změn ústavy a usnesení o financování
Akční program EPSU: Boj o budoucnost pro všechny:
Oddíl C: Budoucnost odborů veřejné služby
Úvodní slovo předsedy Mette Nord EPSU
C.4 Podpora náboru a organizování
C.7 Zlepšení zastoupení žen a mladých pracovníků
C.10 Budování silnější EPSU
Rozprava o části a pozměňovacích návrzích
Hlasování, přijetí oddílu C akčního programu
Závěrečná panelová diskuse „Nábor a organizování: žádná budoucnost práce bez odborů“,
které předsedal Anton Leppik, Panevropská regionální rada (PERC)
 Fiona Dunne, ICTU Irsko
 Viktória Szűcs, BDDSZ, Maďarsko
 Igor Zubco, Sanatatea, Moldavsko
 Veronika Magnusson, Vision, Švédsko
Závěrečný ceremoniál
Ukončení kongresu
Kongres byl následován zasedáním nově zvoleného výkonného výboru EPSU.
Zapsala: Šárka Vojíková, v.r.
V Dublinu 7. 6. 2019
Více informací :

