
 
Kriteret për financimin e projekteve dhe veprimtarive 
 për t'u ndërmarrë në Europën Qendrore dhe Lindore 

  
 

Adopted at the EPSU Executive Committee, 9 & 10 November 2009 
 
 
A. Kriteret politike lidhur me objektivat e EPSU-s siç është përcaktuar në 
rezolutat e Kongresit të EPSU-s dhe siç është rënë dakord në Komitetin Ekzekutiv 
 
Veprimtaria e propozuar ka impakt të matshëm në forcimin e anëtarëve në drejtim të 
 
1. aftësisë së organizimit dhe rekrutimit; 

 
2. aftësisë së dialogut shoqëror dhe marrveshjes shoqërore; 

 
3. aftësisë për t'u përballur me sfidat specifike sektoriale;  

 
4. aftësisë lidhur me Shërbimet Cilësore Publike (reforma dhe ristrukturimi, privatizimi, 

politika e pagave, siguria e punësimit, migrimi, të drejtat njerëzore dhe të sindikatave, 
politikat e barabarta dhe jo-diskriminuese brenda një sindikate ose në vendet e punës); 

 
5. aftësisë për të kuptuar dhe ndikuar mbi çështjet e politikave europiane apo për të reaguar 

ndaj politikave përkatëse qeveritare dhe organizatave ndër-qeveritare; 
 

6. qenies anëtarë aktivë të EPSU-së dhe PSI-së si organizata në fushën dhe rrjetet e tyre 
sektoriale, si dhe luajtjes së rolit në zbatimin e politikave, në punën lobuese dhe në 
fushata.  

 
 
B.  Kriteret teknike dhe administrative. 
 
Veprimtaria e propozuar i përmbahet 
 
7. rregullave administrative të EPSU-s (aplikim si duhet, i përditësuar me pagesat e 

komisioneve të anëtarësimit, qëndrueshmëria financiare e sindikatave të aplikantit, 
aftësia për ta zbatuar projektin dhe për të raportuar në mënyrë të përshtatshme). 
Projektet duhet t'i përmbahen programeve të punës më afatgjata me objektiva të 
mbërritshme. Puna në projekt dhe impaktet e saj do të vlerësohen rregullisht dhe  
Komitetet e Anëtarësimit të EPSU-s / Komiteti i Grave dhe Barazisë Gjinore do t'i 
diskutojnë projektet dhe veprimtaritë që futen brenda fushës së tyre rregullisht.  

 
8. kufizimeve të burimeve financiare dhe njerëzore të EPSU-s,  
 
9. një balance të përafërt mes mbështetjes financiare për sektorët e ndryshëm, ku 

nënrajonet dhe anëtarët gjithashtu marrin parasysh bashkëpunimin ekzistues dypalësh 
ose mbështetjen financiare nga burime të tjera. Sekretariati i EPSU-s mund të paraqesë 
propozime për të marrë financime të Komisionit Europian me qëllim të maksimalizimit të 
burimeve. 

 
10. Përparësi do t'i jepet projekteve që  

• bashkojnë sindikata të ndryshme në të njëjtin vend; 
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• bashkojnë sindikata të të njëjtit sektor nga disa vende; 

• lidhin drejtpërdrejt përparësitë e EPSU-s siç janë përcaktuar nga Kongresi dhe 
zhvilluar nga komitetet e ndryshme të EPSU-s (si Komiteti Ekzekutiv dhe Komitetet e 
Anëtarësisë). 

 
 

C.  Konferencat e sektorit europian 
 
Një pjesë e buxhetit të veprimtarive do të përdoret për të organizuar nga një konferencë 
europiane vjetore dy-ditore për secilin sektor. Këto konferenca do të zëvendësojnë një takim 
të një Komiteti Anëtarësie në atë vit. Në krye të financimit nga buxhetit të projekteve, 20.000 
euro shtesë do të rezervohen nga buxheti i Komitetit të Anëtarësisë në vitin e Konferencës 
Sektoriale. 

 
Planifikimi i sugjeruar:  

• 2010 Shërbimet (energjia, uji, plehrat) 

• 2011 Shërbimet shëndetësore dhe shoqërore 

• 2012 Qeveria vendore dhe rajonale (përfshi shërbimet bashkiake) 

• 2013 Administrimi kombëtar dhe publik. 
 


