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Adopted at the EPSU Executive Committee, 9 & 10 November 2009 
 
 
A. Az EPSU céljaihoz kapcsolódó politikai követelmények – amelyek az az EPSU 
 kongresszusi határozatokban kerültek megfogalmazásra, a Végrehajtó 
 Bizottság jóváhagyásával 
 
A javasolt tevékenység jelentősen erősíti a tagszervezetek  
 
1. szervezési és toborzási képességeit; 

 
2.   a társadalmi párbeszédben való részvételt, illetve a kollektív szerződéskötést; 

 
3.   képesek legyenek ágazat-specifikus kihívásokra reagálni; 

 
4.  a minőségi közszolgáltatásokhoz kapcsolodó képességeket (reform és újrarendezés, 
 privatizáció, bérpolitika, foglalkoztatási biztonság, migráció, emberi és 
 szakszervezeti jogok, esélyegyenlőség és diszkrimináció ellenes politika – a 
 szakszervezeten belül illetve a mukahelyeken); 
 
5. képesek legyenek megérteni és befolyásolni európai politikai kérdéseket, emellett 
 hatást tudjanak gyakorolni és megfelelően reagálni az ezzel összefüggő kormányzati 
 politikákra, beleértve ebbe a kormányok közötti szervezeteket; 

 
6.  aktív tagjai legyenek az EPSU-nak és az PSI-nek – azon szervezeteknek amelyekhez 
 ágazati munkájuk és kapcsolataik kötik őket – melyek szerepet játszanak a politikai 
 stratégiák megvalósításában, a lobbizásban és a kampányokban. 
 
B.  Szakmai és adminisztratív feltételek. 
 
A javasolt tevékenység figyelembe veszi 
 
7. az ESPU adminisztratív szabályait (megfelelő pályázat, időben befizetett tagsági díj, 
 a pályázó szakszervezek pénzügyi stabilítása, a projekt teljesítése és kielégítő 
 beszámolók készítése). A projekteknek elérhető célokat kell kitűzniük a hosszútávú 
 programok számára. A projektben folyó munkát és hátását rendszeresen ellenőrzik, 
 és az EPSU állandó bizottságai / Női és nemek közötti egyenlőség bizottság a 
 jövőben rendszeresen megvitatja a hatáskörébe tartozó ügyeket  
 
8. az ESPU pénzügyi és humán erőforrásainak korlátait 
 
9. hozzávetőleges egyensúlyt tart fenn a különböző ágazatoknak, alrégióknak és 
 tagszervezeteiknek nyújtandó pénzügyi támogatás tekintetében – számolva az 
 esetleges egyéb forrásokból származó anyagi támogatásokkal, illetve kétoldalú 
 együttműködés lehetőségével. Az ESPU titkársaga ajánlást nyújthat be arra, hogy az 
 Európai Bizottságtól jussanak finanszírozási támogatáshoz, a források 
 maximalizálása céljából. 
 
10. Elsőbbséget élveznek azok a projektek, amelyek 
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• egyazon országban egyszerre több szakszervezetet hívnak össze; 

• számos országban ugyanahhoz az ágazathoz tartozó szakszervezeteket hívnak 
össze;   

• tevékenységük közvetlenül kapcsolódik a Kongresszus által megfogalmazott, és a 
különböző EPSU bizottságok(úgy mint a Végrehajtó Bizottság és az Állandó 
bizottságok) által kidolgozott ESPU priorításokhoz 

 
C.  Európai ágazati konferenciák  
 
A tevékenységekre szánt büdzsé egy része egy évenként megrendezett két napos európai 
konferencia megtartására lesz felhasználva, melyen minden egyes ágazat képviselteti 
magát. Ezek a konferenciák helyettesítik majd az Állandó Bizottság éves találkozóját. A 
projekt költségvetéséből származó támogatáson felül, további 20 000 euró lesz elkülönítve 
az Állandó Bizottság büdzséjéből az ágazati konferencia évében. 

 
Tervezési javaslat:  

• 2010 Közhasznú források (energia, víz, hulladék) 

• 2011 Egészségügyi és szociális szolgáltatások   

• 2012 Helyi és regionális kormányzat (beleértve ebbe az önkormányzati szolgálatokat) 

• 2013 Állam és közigazgatás 
 
 
 
 


