POZVÁNKA PRO TISK
Together at Work/Spolu v práci:
Kampaň na posílení kolektivního vyjednávání v Evropě

Zahajovací akce kampaně ‘Together at Work’
Vážení dopisovatelé,
Posílení kolektivního vyjednávání je klíčem k vyšším mzdám a lepším pracovním podmínkám. V posledních
desetiletích bylo kolektivní vyjednávání v celé Evropě narušeno. Poté, co v roce 2008 začala krize, došlo k
vědomému útoku na kolektivní vyjednávání jak vládami států, tak evropskými institucemi, aby se snížily mzdy a
obnovila ziskovost.
Oproti tomu evropské odbory během těchto let pracovaly na tom, aby demonstrovaly výhody modelu
kolektivního vztahů na pracovišti s kolektivním vyjednáváním v jeho srdci. V návaznosti na tuto práci zahájí
industriAll Europe kampaň „Together at work/Společně v práci“, jejímž hlavním cílem je prokázat pozitivní
dopady kolektivního vyjednávání, za podpory silných odborů, na zajištění lepšího života pracovníků a
spravedlivější, rovnější společnosti pro všechny.
Zdá se, že kolektivní vyjednávání a politika zaměstnanosti se opět dostávají do agendy nové Komise. Zvolená
presidentka Ursula von der Leyen nedávno vyzvala k vytvoření Evropského rámce pro minimální mzdu a uvedla,
že “optimální možností je vyjednávání zaměstnavatelských svazů a odborů”.
Srdečně Vás zveme na zahajovací akci, která se uskuteční v: Renaissance Brussels Hotel (Rue du Parnasse, 19)
mezi 10:00 až 12.30 hod. Stejně tak, pokud vás zajímá obsah kampaně, zveme vás ke stažení politického briefingu
zde.
Připojí se k nám zástupci Evropské komise, Finského předsednictví a členové EP napříč politickým spektrem.

Kdy? Čtvrtek > 26. září > 10.00 - 12.30 hod.
Kde? Renaissance Brussels Hotel, Rue du Parnasse 19 | 1050 Brussels
Barbara Kauffmann (ředitel DG EMPL A, Zaměstnanost & sociální správa, Evropská
komise), Jenni Karjalainen, zvláštní poradce ministra pro zaměstnanost Finska, Evelyn Regner (členka
EP, S&D, Rakousko) , Domènec Ruiz Devesa ( člen EP, S&D, Španělsko), Marc Botenga (člen EP,
GUE/NGL, Belgie), Alicia Ginel Homs ( členka EP, S&D, Španělsko), Estrella Ferrandis Dura (členka EP,
ŘEČNÍCI

S&D, Španělsko), Per Hilmersson (zastupující generální tajemník
ETUC) Luc Triangle (generální tajemník industriAll Europe), Federico Parrinello (pracovník AGC Glass,
Seneffe, FGTB, Belgie), Florin Bercea (president FSLI Petrom, Rumunsko) , Darko Davidovic (IF Metall,
Švédsko).

PROGRAM

10:00 Uvítací projev Luc Triangle (generální tajemník industriAll Europe)
10:15 1. Panel: ‘Výhody kolektivního vyjednávání pro pracující’ řízený Oliverem Röpke,
Předseda skupiny zástupců zaměstnanců, Evropský ekonomický a sociální výbor
Federico Parrinello (pracovník AGC Glass, Seneffe, FGTB, Belgie), Florin Bercea (president
FSLI Petrom, Rumunsko), Darko Davidovic (IF Metall, Švédsko), Evelyn Regner (člen EP, S&D,
Rakousko)
Otevřená debata se vstupy ze strany:
Domènec Ruiz Devesa ( člen EP, S&D, Španělsko), Marc Botenga ( člen EP, GUE/NGL, Belgie),
Alicia Ginel Homs ( členak EP, S&D, Španělsko)
11:15 2.Panel: ‘Výhody kolektivního vyjednávání pro ekonomiku a společnost’ řízený
Manfredem Anderle, PRO GE, Rakousko
Per Hilmersson (zastupující generální tajemník ETUC), Uwe Combüchen (generální ředitel,
Ceemet European Tech & Industry Employers), Barbara Kauffmann (ředitelka DG EMPL A,
Zaměstnanost & sociální správa, Evropská komise), Jenni Karjalainen (zvláštní poradce
ministra pro zaměstnanost Finska)
Otevřená debata se vstupy ze strany: Estrella Ferrandis Dura ( členka EP, S&D, Španělsko)
5 až 7 lidí – členů EP, národních členských organizací
12:20 Závěry, členka EP Gabrielle Bischoff (S&D, Německo)

IndustriAll European Trade Union reprezentuje 7 milionů pracujících mužů a žen napříč dodavatelskými řetězci ve
zpracovatelském průmyslu, těžbě a energetice v celé Evropě. Naším cílem je chránit a prosazovat práva pracovníků.
Naše federace má 181 odborových členských organizací, ve 38 evropských zemích. Naším cílem je být silným hráčem
na evropské politické scéně vůči evropským společnostem, evropským průmyslům, sdružením zaměstnavatelů a
Evropským institucím.

