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Ameliorarea procesului functionarii EMCEF, pentru o mai buna eficacitate

Contextul

Tendintele din negocierea colectiva in Europa legitimeaza organizatia noastra pe langa 4 comitete

- Negocierea colectiva este un pilon de baza al modelului social european. Este o dimensiune constructiva a relatiilor
sociale in Europa fata de ceea ce se poate observa in Statele Unite sau in Asia.

- Negocierea colectiva este un element necesar pentru a contribui la redistributia reala a bogatiilor produse in directia
salariilor

- Modelul economic european necesita eforturi pentru a transforma cresterea in sursa de dezvoltare economica si
sociala, deoarece:

o Asimetria politicilor monetare, fiscale si de schimburi comerciale este o problema majora care dezechilibreaza
pietele si conduce la dificultatile intalnite in zona euro.

o Piata europeana nu ofera astazi suficiente locuri de munca, desi se pot observa evolutii pozitive pe piata
muncii (piata muncii a progresat la 63%, dar insuficient fata de obiectivele strategiei de la Lisabona, de 70%)

o Costurile salariale sunt de asemeni o miza fata de concurenta mondiala
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Mizele in acest context

- Ameliorarea garantarii locurilor de munca si acoperirii sociale a salariilor pentru toate sectoarele noastre puternic
afectate de restructurari

- Contributia la dezvoltarea dialogului social la nivel european si national
- Favorizarea democratiei sociale in intreprindere

- Imbunatatirea comunicarii interne si externe a EMCEF

- Redefinirea demersurilor EMCEF pe langa alte organisme (ICEM, CES, …)

Subiecte de reflectie

- Definirea unei proceduri simplificate pentru negocierile viitoare

o Obiectivul va fi clarificarea procedurii de lucru pentru comitetele de dialog social sectorial

o Obiectivul este reperarea mecanismelor ce vor fi dezvoltate pentru construirea unei metodologii practice care
sa fie utilizata in negocierile transnationale

o Obiectivul va fi, de asemeni, evaluarea contributiei EMCEF pentru afiliatii sai.

- Ameliorarea coordonarii dintre EMCEF si afiliatii sai

o Incepand cu lucrul sectorial care trebuie coordonat si animat de un responsabil din colectiv (segmentarea
actuala este contraproductiva)
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o Incepand cu munca celor 4 comitete ale EMCEF

 Dialog Social
 Politici Industriale
 Consiliile Europene ale Muncii
 Negociere Colectiva

Actiune

- Ameliorarea coordonarii intre sectoarele EMCEF, pornind de la 4 OBIECTIVE:

o Construirea de analize sectoriale europene ale sectoarelor EMCEF

o Intelegerea evolutiilor economice, industriale si sociale ale acestor sectoare

o Anticiparea evolutiilor pentru a actiona mai bine asupra efectelor privitoare la locurile de munca si a
garantiilor sociale ale restructurarilor industriale carora le-am facut si le vom face fata

o Coordonarea negocierilor colective europene pentru a le face mai eficiente pentru salariati

- Definirea a 5 proiecte de actiune pentru comitetele EMCEF

o Definirea obiectelor negocierii colective sectoriale fata de evolutiile industriale, economice si sociale asteptate
in urmatorii 10 ani.

o Clasificarea procesului de mandatare

o Difuzarea catre afiliati a informatiilor despre negocierile colective angajate, despre bunele practici

o Coordonarea acestor informatii pentru evidentierea marilor tendinte de evolutie observate

o Evaluarea rezultatelor
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- Imbunatatirea informarii si comunicarii atat in interiorul, cat si in exteriorul EMCEF

- Solicitarea comitetului EMCEF catre comitetele europene de intreprindere pentru consolidarea acestei analize
privind negocierea colectiva in companiile multinationale.

- Utilizarea competentelor comitetului de negociere colectiva al EMCEF pentru a elaborarea standardelor europene
privitoare la diferitele obiecte posibile de negociere colectiva europeana.

- Imbunatatirea dinamicii site-ului web al EMCEF

- Constituirea unei retele de difuzare in presa europeana

Concluzii

- Ameliorarea procesului de functionare este o necesitate

- Evolutia metodelor noastre de lucru este o miza pentru viitor

- Sunt doua conditii pentru o mai buna implicare a afiliatilor in lucrul colectiv

- Politica celor responsabili trebuie definita in acest sens, pentru congresul urmator

- Diligente pe langa Comisia Europeana, Parlament, Directiile Generale, …


