
 

 

 

Sastanak Izvršnog odbora EFFAT-a (virtualno) 
10. rujna 2020. 

Od 9:30 do 17:00 h, sa stankama za ručak i kavu 
 

 
Program rada s komentarima 

 
1. Usvajanje programa rada Za odlučivanje 5’ 

2. Zapisnik Izvršnog odbora EFFAT-a održanog 3. – 4. ožujka 
2020. 

Za odlučivanje 5’ 

3. Izvješće o aktivnostima u vrijeme bolesti COVID-19 
EFFAT-ovo tajništvo, zajedno s izabranim vodstvom, davat će kratka izvješća 
o našem radu od posljednjeg sastanka Izvršnog odbora (IO), koji je uglavnom 
bio vezan uz odgovor na izazove vezane uz pandemiju. 

Pozivamo sve sindikate članice da podijele informacije s članovima Izvršnog 
odbora o svom radu i političkim pitanjima koja pogađaju njihove članove u 
vrijeme bolesti COVID-19. Molimo da čim prije obavijestite tajništvo EFFAT-a 
ako namjeravate predstaviti ili podijeliti informacije tijekom sastanka. 
Podsjećamo vas da izvješća budu kratka i jasna – najviše 2-3 minute.  

a) Izvješće glavnog tajnika 

Od posljednjeg sastanka IO-a početkom ožujka 2020. pandemija 
bolesti COVID-19 bila je glavni prioritet tajništva EFFAT-a. Pandemija 
je rasvijetlila nesigurnu situaciju u našim sektorima, na što smo 
reagirali. 

Globalna pandemija ne može se riješiti samo na nacionalnoj razini, pa 
smo stoga pojačali naše političko zagovaranje prema institucijama EU-
a.   

EFFAT je sudjelovao u pregovorima s udrugama poslodavaca u našim 
sektorima, zaključujući važne deklaracije i izrađujući smjernice za 
podršku radnicima i sindikatima članicama u pitanjima kao što su 
zdravlje i zaštita na radu, uvjeti rada i ponovno pokretanje sektora 
turizma. 

EFFAT je pomagao rad naših članica u europskim radničkim vijećima 
u pronalaženju rješenja za ublažavanje utjecaja pandemije bolesti 
COVID-19 i na osiguravanju da se prava radnika na informiranje, 
savjetovanje i sudjelovanje uvijek poštuju. 

b) Izvješće IUF-a 

Sue Longley, glavna tajnica IUF-a, dat će pregled glavnih događaja na 
globalnoj razini.  

Predstavljamo rezoluciju potpore narodu i slobodnim sindikatima u 
Bjelorusiji. 

Za raspravu i 
odobravanje 

45’ 



 

 

c) COVID-19: gledanje unaprijed 

1. Sektor mesa 

Tajništvo će dati prezentaciju općeg stanja u sektoru na razini EU-
a i na nacionalnoj razini te aktivnosti koje su provedene u uskoj 
suradnji sa sindikatima članicama. Dobit ćemo pregled NGG-a o 
zakonu koji je predložila njemačka vlada i očekujemo doprinose 
sudionika sastanka o situaciji u drugim zemljama.  

Predstavljamo rezoluciju za usvajanje, kojom pozivamo institucije 
EU-a da djeluju i zaustave iskorištavanje rada i strukturna pitanja 
koja desetljećima utječu na sektor mesa: ljudi prije profita!  

2. Sektor poljoprivrede  

Tajništvo će održati kratku prezentaciju o utjecaju bolesti Covid-19 
na poljoprivredni sektor i o aktivnostima koje su se provodile sa 
sindikatima članicama, institucijama EU-a i socijalnim partnerima 
od početka pandemije. 

Pregovori oko reforme ZPP-a 
Tajništvo će dati kratku prezentaciju o stanju pregovora o reformi 
ZPP-a nakon 2020. Također će biti predstavljen prijedlog plana 
zagovaranja EFFAT-a. Molimo sindikate članice da podijele 
informacije o dosadašnjem radu sa svojim vladama kako bi 
podržale zahtjeve EFFAT-a za socijalnijom Zajedničkom 
poljoprivrednom politikom. 

Od polja do stola 
Tajništvo će dati vrlo kratak pregled sadržaja Strategije od polja do 
stola koju je Komisija izdala 20. svibnja, ističući političko 
zagovaranje i mogućnosti za EFFAT. 

Smjernice EU-a za sezonske radnike 
Predstavnik Komisije (još treba potvrditi) dat će kratko objašnjenje 
Smjernica Europske komisije  o sezonskim radnicima u kontekstu 
bolesti COVID-19 objavljenih 16. srpnja 2020 .  

3. Sektor turizma 

Tajništvo će dati opći pregled stanja u sektoru ugostiteljstva i 
turizma u Europi i aktivnostima poduzetim u uskoj suradnji sa 
sindikatima članicama. Raspravljat će se o EFFAT-ovom stajalištu 
„Ponovno oživljavanje i promišljanje turizma s održivijom i 
društveno odgovornijom vizijom“ te će isto ići na odobravanje. U 
ovom dokumentu predlaže se širok spektar djelovanja, na primjer u 
područjima gospodarskih potpora, zapošljavanja, zdravlja i 
sigurnosti te kvalifikacija i osposobljavanja, također se naglašava 
važnost uključivanja sindikata i socijalnih partnera na svim 
razinama u razradu i provedbu politika za ponovno pokretanje 
sektora. 

4. Restrukturiranja u multinacionalnim kompanijama 

Zbog socijalne i ekonomske krize koju je pokrenula pandemija, 
očekuje se pokretanje masovnog vala procesa restrukturiranja i u 
našim sektorima. Neke su kompanije već najavile otpuštanja zbog 
krize bolesti COVID-19. EFFAT je zajedno s ostalim europskim 
sindikalnim federacijama i ETUC-om provodio intenzivne kampanje 
kako bi osigurao poštivanje i provedbu nacionalnih i EU pravila o 



 

 

 

informiranju, savjetovanju i pravu na sudjelovanje. Dat će se 
pregled dosadašnjih aktivnosti. Očekuje se da će prije sastanka 
sindikati članice obavijestiti Tajništvo o najavljenim procesima 
restrukturiranja.   

5. Plan oporavka EU-a – ponovno pokretanje EFFAT-ovih sektora 

Tajništvo EFFAT-a dat će pregled glavnih stupova Plana oporavka 
EU-a i prilika za naše sektore.  

4. Novosti o pitanjima vezanima za EU 
Iako je većina vremena i pažnje bila usmjerena na odgovore vezane uz 
bolest COVID-19, posljednjih mjeseci i neke su druge politike i problemi 
EU-a napredovali. Također ćemo podijeliti ažurirane informacije o drugim 
politikama EU-a. 

a) Pravedne minimalne plaće 

Razgovarat ćemo o stanju, sljedećim koracima i ponoviti svoje 
zahtjeve i linije preko kojih se ne ide.  

b) Brexit i sljedeći koraci 

Kratki pregled situacije i sljedeći koraci. 

Za raspravu i 
odobravanje 

60’ 

5. Članstvo, članarina i financijske obavijesti 
Ažurirane informacije o razvoju članstva i financijskoj situaciji EFFAT-a. 

a) Pregled plaćanja 

b) Novo članstvo 

c) Isključivanje iz članstva i izuzeća 

Za raspravu i 
odobravanje 

30’ 

6. Financijsko izvješće za 2019. Za raspravu i 
odobravanje 

 

a) La Maison de l’Alimentation 

b) EFFAT 
Glavni tajnik predstavit će pregled financija za 2019. i ažurirane 
informacije o proračunu za 2020. i 2021.  

Izvršni odbora EFFAT-a na sastanku treba donijeti sljedeće odluke: 

1. Izvršni odbor usvaja financijsko izvješće EFFAT-a za 2019. koje je 
podnijelo Tajništvo i koje su revidirali vanjski i unutarnji revizori, te 
razrješava glavnog tajnika. 

2. Višak od 50.000 eura dodijelit će se u fond za organiziranje i 
solidarnost; 2.117 eura dodijelit će se rezervi kapitala. 

3. Izvršni odbor u svojoj ulozi glavne skupštine ASBL-a usvaja 
financijsko izvješće La Maison de l'Alimentation za 2019. koje je 
podnijelo Tajništvo. 

  

7. Popis sastanaka 
8. Razno 

Molimo članove/članice Izvršnog odbora koji žele dati svoj doprinos pod 
točkom „Razno“ da o tome obavijeste Tajništvo unaprijed, čim prije.  

  


