
ZSSS v socialnem dialogu EU



MEDNARODNE SINDIKALNE 
ORGANIZACIJE

Mednarodna konfederacija svobodnih 
sindikatov (ICFTU) – 107 milijonov članov

Svetovna konfederacija dela (WCL) – 35 milijonov 
članov

Evropska konfederacija sindikatov (ETUC) – 60 
milijonov članov



RAZVOJ EVROPSKE KONFEDERACIJE SINDIKATOV

1945      Svetovna sindikalna federacija – WFTU 

              Mednarodna konfederacija krščanskih sindikatov – ICCTU

              (pozneje preimenovana v Svetovno konfederacijo dela

              WCL)

1949      Mednarodna konfederacija svobodnih sindikatov – ICFTU



1950      Evropska regionalna organizacija ICFTU – ERO-ICFTU

1952      Odbor enaindvajsetih (ustanovile so ga konfederacije in industrijske
              zveze ICFTU, ki so zastopale delavce iz jeklarske industrije in
              rudarstva)

1958      Evropski sindikalni              povezovalni odbor z Evropsko
              sekretariat                             skupnostjo za premog in jeklo (ECSC),
                                                           prvo od treh skupnosti, ki je bila
                                                           ustanovljena aprila 1951 s Pariško
                                                           pogodbo

1969    Evropska konfederacija            Sindikalni komite za evropsko
            svobodnih sindikatov v             področje svobodne trgovine -
            Evropski skupnosti –                EFTA-TUC
            ECFTU



1973   Ustanovitev Evropske konfederacije sindikatov - ETUC

1974   1. širitev: sprejeti prvi krščanski sindikati

  2. širitev: pridružili so se prvi bivši komunistični sindikati

1991   3. širitev: Evropske panožne zveze postanejo polnopravne članice

  EKS uvede status opazovalca

  Medregijski sindikalni sveti dobijo status opazovalca

           10 sindikalnih konfederacij iz Srednje in Vzhodne Evrope dobi status
           opazovalca

1995 4. širitev: prve konfederacije iz Srednje in Vzhodne Evrope so sprejete v
           polnopravno članstvo EKS



ZSSS članica EKS

 1993 ZSSS sprejeta v Forum EKS
 1997 ZSSS dobi status opazovalke v EKS
 16. marca 1999 ZSSS sprejeta v 
    polnopravno članstvo EKS



Evropska konfederacija sindikatov (ETUC)

 76 nacionalnih sindikalnih konfederacij
 34 evropskih držav
 11 panožnih zvez
 60 milijonov članov





Evropske panožne zveze : 

 Evropska zveza kovinarjev (EMF)
 Evropska zveza sindikatov tekstilne, oblačilne in usnjarske industrije (ETUF-

TCL)
 Evropska zveza transportnih delavcev (ETF)
 Evropska zveza delavcev v rudarstvu, kemični industriji in energetiki 

(EMCEF)
 Evropska zveza delavcev v gradbeni in lesni industriji (EFBWW)
 Evropska zveza sindikatov v kmetijstvu, ter prehrambeni in gostinski 

industriji (EFFAT)
 Evropski sindikalni odbor za izobraževanje (ETUCE)
 Evropska zveza zabavne industrije (EEA)
 Evropsko združenje novinarjev (EGJ)
 Evropska zveza sindikatov v javnih službah (EPSU)
 Mednarodna sindikalna mreža (UNI-Europa) 



Delovna telesa EKS

 Odbor za gospodarstvo in zaposlovanje 
 Odbor za kolektivno pogajanje,  
 Odbor  za soupravljanje, 
 ter delovne skupine za:
 vseživljenjsko učenje
 trajnostni razvoj, 
 socialno zaščito, 
 socialno politiko in zakonodajo
 migracije in vključitev 



Posebne skupine

 Odbor za ženske (Womens’ Committee)
 Odbor za mladino (Youth Committee)
 Koordinacijski odbor medregijskih sindikalnih 

svetov (ITUC)
 Evropska zveza upokojencev in starejših oseb 

(FERPA)
 Evropska organizacija vodstvenih kadrov 

(Eurocadres)



Inštituti EKS

 Evropska sindikalna akademija (ETUCO)
 Združenje za evropsko izobraževanje in 

usposabljanje delavcev o vplivih nove 
tehnologije (AFETT)

 Sindikalni tehnični urad za zdravje in varnost 
pri delu (TUTB)

 Evropski sindikalni inštitut (ETUI)



Evropske delodajalske organizacije Zveza panožnih in delodajalskih konfederacij 
Evrope (UNICE)

 Evropski center podjetij z javno udeležbo in 
podjetij splošnega gospodarskega interesa (CEEP)

 Evropsko združenje obrti ter malih in srednje 
velikih podjetij (UEAPME)



Ustanove Evropske unije

 Svet Evropske unije 
 Evropska komisija
 Evropski parlament



Sprejemanje odločitev v Svetu EU

Med zadevami, za katere se še vedno zahteva soglasno 
sprejemanje odločitev, so:

 obdavčevanje
 gospodarstvo (vključno s pospeševanjem zaposlovanja in 

večino zadev v zvezi z odnosi med delodajalci in 
delojemalci ter pravicami delavcev)

 kultura
 regionalni in socialni skladi
 okvirni program za raziskave in razvoj tehnologije.



Odločanje s kvalificirano večino

Zadeve, o katerih se lahko odloča glasovanje s 
kvalificirano večino, vključujejo:

 kmetijstvo
 ribištvo
 notranji trg
 okolje
 transport.



Evropski parlament

 Postopek sodelovanja omogoča parlamentu 
izboljšanje predlagane zakonodaje s spremembami in 
dopolnitvami (postopek: dvoje branj). Takšen je bil 
postopek za sprejem Evropske denarne unije (EMU).

 Postopek soodločanja pomeni, da morata precejšen 
obseg zakonodaje (kot so notranji trg, vprašanja v zvezi 
s potrošniki, transevropska omrežja, izobraževanje in 
zdravstvo) sprejeti parlament in svet skupaj.

 Po sprejetju Amsterdamske pogodbe (1997) je zdaj 
postopek soodločanja tisti, ki se normalno 
uporablja pri sprejemanju odločitev.



Evropski ekonomski in socialni odbor (ESC)

Most med institucijami unije in civilno družbo

Tripartitno sestavljen:
 Delodajalci
 Delavci
 Drugi interesi



Vloga ESC

 Izključno svetovalna
 Svet in komisija sta zavezani, da poiščeta 

njegovo mnenje o določenih vprašanjih



Socialni dialog v EU

Evropska        Ekonomski in           Evropski                        Evropski
komisija          socialni odbor          parlament                       svet
                                                                                               
                                                                              soodločanje

ETUC       UNICE
                  CEEP
                  UEAPME



Oblike socialnega dialoga

 Posvetovanje (o vsakem predlogu s področja 
socialne politike)

 Pogajanje (o predlogih Evropske komisije ali 
neodvisno od katerem koli predlogu za 
zakonodajo) 



Rezultati socialnega dialoga:

 Direktiva o starševskem dopustu
 Direktiva o delu za določen čas
 Direktiva o delu s skrajšanim delovnim časom
 Sporazum o delu na daljavo (telework) 
 Sporazum o stresu na delovnem mestu
 V postopku:
 Sporazum o začasnem agencijskem delu
 Sporazum o dostopu do vseživljenjskega učenja
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