Správa
zo zahraničnej pracovnej cesty
15. - 16. september 2015, Brusel, Belgicko
účastník: Mgr. Erika Bršelová
téma: „20 rokov európskych zamestnaneckých rád - za viac demokracie na pracovisku“
v dňoch 15. - 16. septembra 2015 sa uskutočnila každoročná konferencia koordinátorov Európskych
zamestnaneckých rád (EZR) v rámci projektu, ktorý získal finančnú podporu Európskej komisie.
Rokovanie sa konalo v priestoroch Medzinárodne odborovej konfederácie (MOK) v Bruseli.
Konferencie sa zúčastnilo viac ako 150 zástupov zamestnancov, členov EZR, koordinátorov EZR
z viacerých odborových zväzov, ako aj európskych odborových centrál.
Na seminári sa začala politická diskusia o EZR s ohľadom na pripravovanú revíziu smernice v roku
2016. Diskutovalo sa o smernici vo všeobecnosti, a predovšetkým o tom, ako fungujú existujúce EZR.
Diskusia bola zameraná na všeobecnú situáciu v Európe, so zohľadnením rozdielov medzi
jednotlivými krajinami a potrebou konať na európskej úrovni s cieľom zlepšiť efektívnosť
v poskytovaní informácií, konzultácií, právo na anticipáciu a participáciu. Účastníci konferencie mali
možnosť vyjadriť sa k 20. ročnej histórii smernice 2009/38/EC.
V súčasnosti vďaka smernici existuje viac ako 1.050 európskych zamestnaneckých rád v 28
krajinách1.
Koncom septembra 2015 sa v Paríži konal 13. riadny kongres Európskej odborovej centrály EOK, na
ktorom delegáti zvolili nové vedenie pre funkčné obdobie 2015 - 2019. EOK sa bude naďalej aktívne
zapájať do diskusie o EZR, na základe predchádzajúcich skúseností. Dôležité je však vychádzať
z praxe na národnej úrovni, keďže sa európska legislatíva prenáša do národnej legislatívy. Ak EOK
uvidí potrebu zdola na zmeny v súčasne platnej smernici, bude iniciovať jej revíziu.
Z konferencie máme k dispozícii prezentácie hlavných prednášajúcich /v anglickom jazyku/. Najviac
diskusných príspevkov sa týkalo informácií, či sú poskytované včas, narábania s informáciami, ktoré
sú považované za „dôverné“, či členovia EZR dostatočne využívajú ustanovenia existujúcich
zmlúv/dohôd o EZR, napr. v oblasti školení a zlepšovania zručností.
V rámci OZ potravinárov SR evidujeme 8 aktívnych EZR. Do budúcnosti rátame s možnosťou
vytvorenia 4 nových EZR. Postup pri zakladaní budeme koordinovať s koordinátorom EFFAT pre
európske zamestnanecké rady (Enrico Somaglia), s príslušnými odborovými zväzmi v krajinách,
v ktorých pôsobí zamestnávateľ, ktorý bude spĺňať podmienky pre vytvorenie EZR.
Zoznam podporných materiálov:
1 x brožúra „Nové pravidlá pre európske zamestnanecké rady“
1 x brožúra „How to organise your communications network“ - manuál pre zástupcov EZR (angl.
verzia)
1 x brožúra „How to make your meetings more successful“ - manuál pre zástupcov EZR (angl. verzia)

V Bratislava, 30.09.2015

1

http://www.ewcdb.eu/statistics_graphs.php; http://www.worker-participation.eu/European-WorksCouncils/Facts-Figures

