FINAL

20. setkání volebního obvodu EPSU pro Střední Evropu
a Západní Balkán (20th EPSU CEWB)
14. - 15. února 2017 Hotel Verde Complex, Podgorica, Černá Hora
http://www.epsu.org/event/20th-epsu-central-europe-and-western-balkan-constituency-meeting-2017

Pavel Bednář, Ivana Břeňková, Karel Klusák, Renata Kořínková, Anna Machová, Pavel Růžička, Jan
Šusta, Michal Votava, Šárka Vojíková a zástupci dalších zemí

Zahájení valné hromady. Přivítání.
Úvodní uvítací řeč Boris Plesa, předseda CEWB
Organizační záležitosti Josef Krejbych, EPSU CEWB Regionální Tajemník

Přijetí pořadu jednání 20. EPSU CEWB
Přijetí zápisu z 19. EPSU CEWB
http://www.epsu.org/article/epsu-central-europe-and-western-balkan-constituency-meeting2016

Aktuální informace o nejnovějším vývoji v Černé Hoře
Dušek Zarobica, generální tajemník Odborového svazu Černé Hory
-

poděkování za podporu EPSU při vážné nedávné krizi
přibývající členské odborové organizace i růst jednotlivých členských základen
zapojení do evropských projektů a posilování nejen evropského sociálního dialogu
přidané hodnota spolupráce s ostatními odborovými organizacemi EU
aktuální diskuse nového zákoníku práce

Problémy odborových organizací v regionu – Zprávy ze zemí: odborová
práva, sociální dialog, kolektivní vyjednávání, privatizace a liberalizace;
Opatření přijatá pobočkami
Příspěvky Zástupců z jednotlivých zemí.
Česko





Joint Report from the Czech Republic [ EN / CZ ]
Montenegro country report [ EN ]
Trade Union of Health and Social Care Employees of Serbia [ EN ]

Další zprávy budou doplněny na http://www.epsu.org/event/20th-epsu-central-europe-and-westernbalkan-constituency-meeting-2017
Shrnutí příspěvků :
„Čím jižněji, tím smutněji“
Častá podmínka reprezentativnosti cca 10%.
Problematické uzavíráno kolektivních smluv končí max na prodloužení stávajících smluv.
Nízké mzdy ve službách na hranici minimální mzdy

Solidarita
Foto na podporu zdravotnictví v Liberii, kde propustili z práce všechny odboráře,
někteří jsou zranění a další přišli dokonce o život…

Dodnes je v Libérii pro pracovníky veřejného sektoru stále nezákonné se organizovat, zakládat
odbory nebo do nich vstupovat, přestože země ratifikovala úmluvu 87 a 98 Mezinárodní organizace
práce.

Aktivity a nedávný vývoj v regionu střední Evropa a západní Balkán
Zpráva Josef Krejbych, EPSU Regionální tajemník pro CEWB

Prezentace projektu Solidarność
Stážista EPSU Miodrag Pantovic miodrag.pantovic@onthewaytoeu.net
http://www.onthewaytoeu.net/
Mj. aktuální výzvy pro OS :
- Prekerní práce
- Digitalizace
- Migrace
- Nezájem mladých lidí
- Rozdíly mezi zeměmi

Ženy a otázky rovnosti žen a mužů
Referát Ivana Břenková, zástupce ve Výboru pro ženy a rovnost

4. 2. 2018 Setkání žen EPSU v Dublinu s tématem podpory žen ve vedoucích funkcí
s předcházejícím seminářem k tomuto tématu. Budou-li finance, bude organizováno i další setkání či
vzdělávací program.

EPSU priority a pracovní plán pro rok 2017
a Budoucí zaměření práce ve střední a východní Evropě
Prezentace Jan Willem Goudriaan, generální tajemnice EPSU

JWG :
EU není v dobré kondici mj. z důvodu BREXIT a Rusko-Ukrajinského konfliktu. Ani finanční situace
není ideální zejm. např. v Řecku. Sílí nacionalismus, extrémní pravice aspiruje v mnoha zemích na
převzetí moci. Situace ale má pozitivní vliv na růst členské základny.
Zítra v Evropském parlamentu pokračuje také diskuse CETA vč. konečného hlasování. Očekáváme,
že Dohoda podporu nezíská a návrh se vrátí na národní úroveň, kde pro nás bude další příležitost
pro ovlivnění.
Další téma EP budou zítra klimatické změny. Klíčový je fond pro tento přechod na řešení
zaměstnanosti.
Další prioritou EPSU je boj proti prohloubení krize a za zvýšení mezd. Kampaň za spravedlivé mzdy.
Cílem je i ukončení úsporných opatření a narovnání daní (např. Mc Donald bez daňových odvodů).

PSI Congress 2017, diskuse o akční program,
dodatky k účasti ústavy, Congress, ostatní problémy
Úvod Jan-Willem Goudriaan

PSI 30TH WORLD CONGRESS - 31 October–3 November 2017, Geneva, Switzerland


CIRCULAR No. 3: CORE RESOLUTIONS FROM THE EXECUTIVE BOARD and GUIDELINES
FOR SUBMISSION OF AFFILIATE RESOLUTIONS





Draft Programme of Action (dated January 2017), for sub/regional consultation
Amendments to the Constitution as approved by EB-149, for sub/regional consultation
Timeline of constitutional dates and deadlines (updated 20/10/2016) EN

Na agendě bude mj. změna systému kalkulace příspěvků dle aktuální situace vč. zrušení min.
hranice. Příp. přip. lze adresovat do konce dubna resp. červnového zasedání a přip, k rezoluci do 28.
3. 2017. Všichni členové mohou vyslat delegáta. Diskuse o sponzorství není zatím uzavřena.
Platí gendrová podmínka a členové orgánu se nově započítávají do kvóty pro jednotlivé země.
Nová pravidla schválil výkonný výbor v listopadu 2016.Právo vyslat delegáta má každý odborový
svaz, otázkou zůstává sponzoring.Kongres bude mimo jiné jmenovat výkonný výbor vč. zástupce a
náhradníka za CEE.Bude pokračovat systém, kdy předseda a místopředseda VV EPSU Boris a Anita
reprezentuji CEE v VV PSI
Na kongres PSI 2017 bude sponzorovaný vždy min. jeden delegát za zemi.
Za ČR si příspěvek na sponzorovaného delegáta rozdělí osm členských svazů. Organizaci dopravy a
ubytování koordinuje Lucie Kučírková a Michal Votava.

Organizace / kampaně ve střední a východní Evropě v roce 2017
Trendy v členství v odborech / mapování hustoty členství
Nábor a udržení členů
Jan Šusta, předseda odborové organizace, záchranář nemocnice v Č. Budějovicích ARO

Začátek byl v rámci projektu Odbory a mladí lidé do 35 let. JAK DÁL ?
Proč se zapojit právě do našeho projektu a co to přinese.
Konkrétní příklady - co se děje s příspěvky – benefity členství.
Základem je školení náborářů.

Finance. Nové žádosti o příslušnost EPSU a PSI. Členský poplatek
Prezentace Jan-Willem Goudriaan
Zvýšení členského příspěvku o jeden cent na člena, t.j 10 – 30 % zvýšení dle současné výše. Pro ČR
tzn. 0,5 centu na člena a rok.

CEWB region nominace zástupců a zkušeností našich zástupců z orgánů EPSU
Informace Josef Krejbych a zástupci z regionu http://www.epsu.org/contacts/sectors/85

Různé
Příští rok Sarajevo, Bosna a Hercegovina.

Zapsala: Šárka Vojíková, 15. února 2017, Podgorica
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