CONGRESUL CONFEDERATIEI EUROPENE A SINDICATELOR
Paris, 29 septembrie- 3 octombrie 2015
In perioada 29 septembrie- 2 octombrie 2015, la Paris, s-a desfasurat cel de-al
13-lea
Congres Statutar al Confederatiei Europene a Sindicatelor, organizatie care reprezinta
interesele comune ale lucratorilor din 90 de organizatii sindicale din 39 de tari europene, si a
lucratorilor din 10 federatii profesionale europene. CNSLR FRATIA a fost reprezentata la
acest eveniment de o delegatie condusa de presedintele Leonard BARASCU

Congresul s-a desfaurat sub sloganul „ Solidaritate pentru locuri de munca de calitate, pentru
drepturile lucratorilor si pentru o societate echitabila in Europa”, si a beneficiat de prezenta
unor reprezentanti de seamna ai societatii europene: dl. Jean Claude Juncker- presedintele
Comisiei europene, dl. Martin Schultz- presedintele Parlamentului European, precum si dl.
Francois Hollande- presedintele Republicii Franceze.
Politicile adoptate in cadrul Congresului, ca parte a Manifestului CES și a Programului de
acțiune 2015- 2019 includ:

• prioritate creșterii economice și noilor locuri de muncă - inclusiv obligarea Băncii Centrale
Europene de a promova ocuparea forței de munca și creșterea durabilă, precum și o nouă
directivă europeană privind venitul minim, cu principii comune pentru toate Statele Membre;
• reînnoirea dialogului social, relațiilor industriale și a negocierii colective, inclusiv o mărire de
salariu pentru toți lucrătorii pentru a stimula cererea internă ca un motor de creștere, și o nouă
lege a UE de a pune lucrătorii în consiliile de administrație europene ale companiilor;
• drepturi sociale puternice, inclusiv libera circulație a lucrătorilor susținută de salariu egal
pentru toți lucrătorii care fac aceeași muncă în același loc de muncă, precum și solidaritatea cu
lucrătorii migranți;
• consolidarea coordonării politicilor sociale de piață, fiscale și de muncă între Statele Membre,
în special în cadrul zonei euro.
Pe parcursul lucrarilor Congresului, s-au adresat cu mesaje de sustinere si de solidaritate,
domnul Guy Ryder- director general al Organizatiei Internationale a Muncii, dna Sharan
Burrow- secretar general al Confederatiei Internationale a Sindicatelor, dl. George Dassis presedintele grupului II Lucratori al Comitetului Economic Social European si presedinte
desemnat al CESE.
In urma dezbaterilor purtate s-a evidentiat nevoia de actiune sindicala la nivel national,
colaborata cu actiunea si solidaritatea la nivel european,pentru creseterea puterii de negociere a
sindicatelor in vederea creerii de locuri de munca de calitate, cu un nivel ridicat de bunastare si
protectie sociala, pentru toti lucratorii.
Congresul CES a ales noul presedinte al Confederatiei, in persoana domnului Rudy de Leeuw,
precum si secretariatul organizatiei, domnul Luca Vissentini, fiind ales secretar general.

Structura noului secretariat al CES, cu responsabilitatile aferente fiecarui membru al
secretariatului, este urmatoarea:
Secretari generali adjuncți:
1. Veronica Nilsson








2.





Politici macroeconomice
Guvernanța economică / Semestrul european
Piața forței de muncă / Politica locurilor de munca
Agenda UE 2020
Piețele financiare / Regulament / Fiscalitate
mai bună legiferare
Link- uri cu organizații externe, instituții:
Comitetele EMCO / EPSCO
Ofițeri Instituții UE / Parlamentul UE / CESE + Sindicate nationale
TUAC
Finanțe

Peter Scherrer
Dialog social / Program integrat
Democrație industriala:Participarea lucratorilor / Comitetele europene de intreprindere ; Politica
industrial; Restructurare; Economie digitala
Protecția datelor
Standardizare
Link- uri cu organizații externe, instituții:
Comitetul pentru Dialog Social / Forum de legatura
ETUI –ETU
Eurofound

Secretari confederali:
1) Liina Carr
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Mobilitate / Libera circulație
Migrația
Detașarea lucrătorilor
Piata interna
Coeziune economică și socială:
Buget UE / Fonduri Structurale
Politica regionala
Comerț / TTIP
Dezvoltare internațională
Link- uri cu organizații externe, instituții:
IRTUCs
Rețeaua EURES
Comitetul Regiunilor
Rețeaua europeană pentru migrație / Forum pentru Integrare Europeana / ONG-uri in domeniul
migratiei

Esther Lynch
Negociere colectivă / Politica salarială
Legea muncii
Netlex / Litigii
Drepturi sociale fundamentale / Drepturi sindicale
Servicii Publice / Achiziții publice
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Sanatate si siguranta
Link- uri cu organizații externe, instituții:
OIM
Consiliul Europei
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea Europeană de Justiție
Agenția pentru Drepturi Fundamentale
Agenția Bilbao

Montserrat Mir
Dezvoltare durabilă / schimbări climatice
Politica energetică
Egalitatea de gen:
Comitetul de femei (ITUC / PERC)
Protecție sociala / Incluziune socială
Economie socială
Responsabilitatea socială a întreprinderilor
Solidaritatea între generații (cu Thiebaut)
Link- uri cu organizații externe, instituții:
FERPA
Institutul European pentru egalitatea de gen
Lobby European pentru femei
Rețeaua Europeană Anti Sărăcie
Spring Alliance, ONG-uri verzi

Thiebaut Weber
Tineret / Ocuparea forței de muncă a Tineretului:
Comitetul de Tineret (CES / PERC)
Munca precara / Non-standard / Liber profesionism
Egalitate / nediscriminare (Rasa+ LGTB + dizabilitati)
Organizare: Membru de sindicat ; Campanii
Educație și formare profesională, învățare continuă, VET
Link- uri cu organizații externe, instituții:
Forumul European al Tineretului
Forumul European al Persoanelor cu dizabilități
ILGA Europe / Equinet
CEDEFOP / Fundația Europeană de Formare

Organizatia noastra este membra in Comitetul Executiv al Confederatiei Europene a
Sindicatelor, fiind reprezentata de domnul Liviu Luca- prim- vicepresedinte al CNSLRFRATIA; in perioada martie 2017- iunie 2018, organizatia noastra va fi reprezentata si in
Comitetul director al CES, domnul Liviu Luca ocupand postul de vicepresedinte al
Confederatiei Europene a Sindicatelor.

