Výročná konferencia EFFAT pre nadnárodné spoločnosti a Európske
zamestnanecké rady
Napriek tomu, že nás pandémia Covid-18 prinútila preorganizovať výročnú konferenciu
EFFAT pre nadnárodné spoločnosti a Európske zamestnanecké rady na on-line udalosť, viac
ako 70 účastníkov malo príležitosť spojiť sa 10. novembra 2020 a vymeniť si skúsenosti
a dobré príklady z praxe na rôzne témy, ktoré sú pre prácu odborov dôležitejšie ako
kedykoľvek predtým.
Narastajúci počet reštrukturalizácií, ktorý avizujú nadnárodné spoločnosti, je
bezprecedentný, a dáva do hry pracovné miesta tisícov zamestnancov v Európe. Viac ako
kedykoľvek predtým, musia národné odborové zväzy a európske odborové federácie
spolupracovať, aby vyvinuli stratégiu ako čeliť negatívnym dopadom, ktoré bude tento
proces reštrukturalizácie mať a už aj má na európsku pracovnú silu. Svedectvá členov EZR
z veľkých nadnárodných spoločností potvrdili tento trend jednoznačnými príkladmi a uviedli,
že nadnárodné spoločnosti jasne porušujú práva zamestnancov na informácie a konzultácie
pred prijatím konečných rozhodnutí kompromitujúc tak osudy zamestnancov.
Diskusia priniesla záver, že je potrebné prebudiť vedomie tých, ktorí prijímajú rozhodnutia
na európskej a národnej úrovni, aby prevzali zodpovednosť za posilnenie práv
zamestnancov, ktorí čelia výzvam reštrukturalizácie.
Diskutovalo sa tiež o používaní digitálnych technológií ako napr. Blockchain, ktorá je
podstatou 4. priemyselnej revolúcie, a ako sa musia odbory a EZR zapojiť a ovplyvňovať jej
vývoj s tým, že rastie dopad tejto technológie na naše sektory.
Konferencia dala účastníkom príležitosť dozvedieť sa o rôznych projektoch, do ktorých je
EFFAT v súčasnosti zapojená, ako napr. prebiehajúci projekt o dopadoch technologických
trendov v sektore potravín a nápojov, návrhu projektu o krátkodobých finančných záujmoch
a rastúcej úlohe financií v našich sektoroch a kooperačnom projekte umožňujúcom lepšie
pochopenie definície „due diligence“, obvyklej starostlivosti (najmä hĺbková previerka
podniku v súvislosti s potenciálnou obchodnou transakciou, pozn. prekladateľa).
V neposlednom rade, predstavitelia odborov vyslali požiadavky v súvislosti s Brexitom, ktoré
majú byť sfinalizované 31. decembra 2020 a dôležitosť zabezpečenia ochrany zamestnancov
prostredníctvom dohôd o voľnom obchode.
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