
 
 

Orta ve Doğu Avrupa’da üstlenilecek faaliyetler  
ve projeleri finanse etme kriterleri 

 
 

Adopted at the EPSU Executive Committee, 9 & 10 November 2009 
 
 
A. EPSU Kongre kararlarında tanımlandığı ve İdare Komitesi tarafından kabul 

edildiği şekilde EPSU hedefleriyle ilgili politik kriterler 
 
Önerilen faaliyetin, üyelerin aşağıdaki özelliklerini güçlendirmek için ölçülebilir bir etkisi 
vardır: 
 
1. organize etme ve istihdam kapasitesi; 

 
2. sosyal diyalog ve kolektif pazarlık kapasitesi; 

 
3. sektöre özgü zorluklarla başa çıkabilme kapasitesi;  

 
4. Kaliteli Kamu Hizmetleriyle ilgili kapasite (reform ve yeniden yapılandırma, özelleştirme, 

maaş politikası, istihdam güvenliği, göç, insan ve ticaret sendikası hakları, ve sendika 
veya işyerlerinde eşitlik ve ayrımcılık yapmama politikaları); 

 
5. Avrupa politika meselelerini anlama ve etkileme veya ilgili devlet politikalarını ve 

devletlerarası kuruluşları etkileme ve tepki verme kapasitesi; 
 

6. sektörel işlerinde ve ağlarında kuruluşlar olarak EPSU’nun ve PSI’nın aktif üyeleri olmak 
ve politikalar, lobi işleri ve kampanyalarda bir rol oynaması için.  

 
 
B.  Teknik ve idari kriterler. 
 
Önerilen faaliyet; 
 
7. EPSU'nun idari kurallarına (doğru başvuru, üyelik ücretlerinin ödemesiyle güncellik, 

başvuran birliklerinin mali sürdürülebilirliği, proje ve raporu yeterli şekilde uygulamaya 
geçirme kapasitesi) uyar. Projeler ulaşılabilir hedeflerle daha uzun vadeli iş programlarına 
uymalıdır. Proje çalışması ve etkileri düzenli olarak değerlendirilecektir ve EPSU Daimi 
Kurulu / Kadın ve Cinsiyet Eşitliği Komitesi düzenli olarak kapsamlarına giren faaliyetleri 
ve projeleri tartışacaktır.  

 
8. APSU’nun mali ve insan kaynakları sınırlamalarına uyar,  
 
9. diğer kaynaklardan mali yardım veya olası iki yönlü işbirliğini dikkate alan üyeler, farklı 

sektörler ve alt bölgeler için mali destek arasındaki ortalama dengeye uyar. EPSU 
Sekreterliği kaynakları maksimize etme amacıyla Avrupa Komisyonu fonlaması almak 
için teklifler sunabilir.  

 
10. Öncelik aşağıdaki projelere verilecektir  

• Aynı ülkede birden fazla sendikayı bir araya getiren projeler; 

• Birden fazla ülkede aynı sektördeki sendikaları bir araya getiren projeler; 
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• Kongre tarafından belirlendiği ve farklı EPSU Komiteleri (İdari Komite ve Daimi Kurul 
gibi) tarafından geliştirildiği şekilde doğrudan EPSU’nun öncelikleriyle bağlantılı 
projeler. 

 
 

C.  Avrupa Sektör Konferansları 
 
Faaliyet bütçesinin bir kısmı, her sektör için iki gün süren yıllık Avrupa konferansları organize 
etmek için kullanılacaktır. Bu konferanslar o yıl Daimi Kurulun bir toplantısının yerini alacaktır. 
Proje bütçesinin fonlanmasına ek olarak Sektör Konferansı yılında Daimi Kurulun 
bütçesinden ekstra bir 20.000 Euro ayrılacaktır. 

 
Önerilen planlama:  

• 2010 Tesisler (enerji, su, atık) 

• 2011 Sağlık ve Sosyal Hizmetler 

• 2012 Yerel ve Bölgesel Devlet (ve belediye hizmetleri dahil) 

• 2013 Ulusal ve Kamu İdaresi. 
 


