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VSVS/2011/0495/2011/0495 projektprojekt

██ Az EU anyagi tAz EU anyagi táámogatmogatáássáával valval valóósul megsul meg

▬▬ FoglalkoztatFoglalkoztatáási si éés szocis szociáális lis üügyekgyekéért felelrt felelőős Fs Főőigazgatigazgatóóssáágg

FoglalkoztatFoglalkoztatáás s éés szocis szociáális tlis töörvrvéénykeznykezéés,s,
szociszociáális plis páárbeszrbeszééd d éés munkajogs munkajog

▬ Költségvetése: 04.04 08

Előprojekt az atipikus foglalkoztatás jogokkal járó munkaviszonnyá
történő átalakítása terén



♦♦ hathatáárontrontúúli projekteket tli projekteket táámogat, amelyeket szocimogat, amelyeket szociáális partnerek, eurlis partnerek, euróópai pai éés s 
nemzetknemzetköözi szervezetek, NGOzi szervezetek, NGO--k, kutatk, kutatóókköözpontok, intzpontok, intéézetek zetek éés s 
egyetemek valegyetemek valóóssíítanak meg, tanak meg, éés amelyek az als amelyek az aláábbiakra irbbiakra iráányulnak: nyulnak: 

●● a taga tagáállamok llamok ááltal az atipikus foglalkoztatltal az atipikus foglalkoztatáássúú dolgozdolgozóók k éés s 
alkalmazottak nagyobb malkalmazottak nagyobb méértrtéékkűű szociszociáális biztonslis biztonsáága ga éérdekrdekéében ben 
foganatosfoganatosíított ltott lééppééseinek elemzseinek elemzéése se éés monitoringjas monitoringja;;

●● informinformáácicióócsere csere éés ts táájjéékoztatkoztatáás a nemzeti politiks a nemzeti politikáákrkróól  l  éés s 
kezdemkezdeméényeznyezéésekrsekrőől az atipikus foglalkoztatl az atipikus foglalkoztatáási viszonyok tsi viszonyok tööbb szocibb szociáális lis 
joggal  joggal  éés nagyobb szocis nagyobb szociáális biztonslis biztonsáággal jggal jáárróó munkaviszonnymunkaviszonnyáá ttöörtrtéénnőő
konverzikonverzióójjáának ternak terüületletéénn;;

●● az atipikus foglalkoztataz atipikus foglalkoztatáás szereps szerepéének elemznek elemzéése szocise szociáális, gazdaslis, gazdasáági gi éés s 
demogrdemográáfiai szempontbfiai szempontbóól, valamint a nl, valamint a nőők k éés a fiatalok munkaks a fiatalok munkaköörrüülmlméényeire nyeire 
éés s ééletszletszíínvonalnvonaláára gyakorolt specifikus hatra gyakorolt specifikus hatáásasa;;

●● az atipikus foglalkoztataz atipikus foglalkoztatáás gazdass gazdasáági jelentgi jelentőőssééggéének elemznek elemzéése, ill. se, ill. 
kköövetkezmvetkezméényei nyei éés hats hatáása az egyes munkavsa az egyes munkaváállalllalóókra kra éés a munkaers a munkaerőőpiac piac 
egegéészszéére, valamint annak vizsgre, valamint annak vizsgáálata, hogy  milyen mlata, hogy  milyen méértrtéékben jkben jáárul hozzrul hozzáá a a 
munkaermunkaerőőpiac rugalmasspiac rugalmassáággááhozhoz

KKööltsltséégvetgvetééss: 04.04 08: 04.04 08
Előprojekt az atipikus foglalkoztatás jogokkal járó

munkaviszonnyá történő átalakítása terén
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A PROJEKT A PROJEKT 

AZ ALAPGONDOLATAZ ALAPGONDOLAT

Az új globális gazdaságban rejlő egyik nagy kihívás és 
veszély kétségtelenül az atipikus foglalkoztatás 
elterjedése. A „munka” fogalma évtizedeken keresztül 
állandó, teljes munkaidős foglalkoztatást jelentett. Az 
utóbbi években azonban a tipikus munkaviszonyok 
modellje jelentősen megváltozott............

Az erős nemzetközi konkurencia, a technológiai fejlődés és a 
korporatív világ átrendeződése egyre több atipikus 
foglalkoztatási formát hoznak létre, amelyek a szociális 
kozkázatot a munkáltatóról a munkavállalóra és annak 
családjára  ruházzák át. Ennek eredményeképpen a 
gazdasági egyenlőtlenség, a bizonytalanság és instabilitás 
egyre nő. Ez kétségtelenül új kihívások elé állítja a 
szakszervezeteket......
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A PARTNEREK

4 4 nemzeti szinten knemzeti szinten kéépviselt pviselt 
szakszervezetszakszervezet

1 1 nemzeti szinten knemzeti szinten kéépviselt pviselt 
munkmunkááltatltatóó szervezetszervezet
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CCÉÉLOKLOK

•• Az atipikus foglalkoztatAz atipikus foglalkoztatáás dimenzis dimenzióóinak inak éés forms formááinak beazonosinak beazonosííttáása sa éés s 
elemzelemzéése a fse a féémiparban, valamint az atipikusan foglalkoztatottak tmiparban, valamint az atipikusan foglalkoztatottak töörvrvéényadta nyadta 
éérdekvrdekvéédelmi mechanizmusadelmi mechanizmusa; ; 

•• BulgBulgáária, Spanyolorszria, Spanyolorszáág, Ausztria g, Ausztria éés Magyarorszs Magyarorszáág nemzeti g nemzeti 
ttöörvrvéénykeznykezéésséének mnek móódosdosííttáássáára ra éés javs javííttáássáára vonatkozra vonatkozóó javaslatok rendszerezjavaslatok rendszerezéése se 
az atipikusan foglalkoztatottak nagyobb szociaz atipikusan foglalkoztatottak nagyobb szociáális biztonslis biztonsáággáának garantnak garantáálláása sa 
éérdekrdekéébenben;;

•• A szociA szociáális partnerek klis partnerek köözzöötti konstrukttti konstruktíív pv páárbeszrbeszééd d öösztsztöönznzéése a rugalmas se a rugalmas 
biztonsbiztonsáág mindkg mindkéét Ft Féél (a Munka l (a Munka éés a Ts a Tőőke) szke) száámmáára elfogadhatra elfogadhatóó, kiegyens, kiegyensúúlyozott lyozott 
modelljmodelljéének kialaknek kialakííttáása sa éérdekrdekéében a fben a féémiparbanmiparban;;

•• A jA jóó gyakorlatok bemutatgyakorlatok bemutatáása, ill. csersa, ill. cserééje az atipikus munkaviszonyok tje az atipikus munkaviszonyok tööbb bb 
szociszociáális joggal lis joggal éés nagyobb biztonss nagyobb biztonsáággal jggal jáárróó munkaviszonyokkmunkaviszonyokkáá ttöörtrtéénnőő
konverzikonverzióója terja teréénn;;

•• A szociA szociáális plis páárbeszrbeszééd javd javííttáása sa éés a kollekts a kollektíív szerzv szerzőőddéés mint az s mint az 
egyenlegyenlőőtlenstlenséég g éés a bizonytalanss a bizonytalansáág elleni harc hatg elleni harc hatéékony eszkkony eszköözei helyzei helyéének nek éés s 
szerepszerepéének ernek erőőssííttéésese
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ИНФОРМАЦИОННАИНФОРМАЦИОННА
КАМПАНИЯКАМПАНИЯ

ЧетвъртиЧетвърти етапетап
ЗаключителнаЗаключителна
КонференцияКонференция

СофияСофия

ТретиТрети етапетап
ИзследванеИзследване
4 4 държавидържави--

членкичленки нана ЕСЕС

ВториВтори етапетап
3 3 ДискусионниДискусионни

форумафорума
ВиенаВиена, , МадридМадрид, , 

БудапещаБудапеща

ПървиПърви етапетап
ПърваПърва срещасреща

СофияСофия

ПроектПроект
VS/2011/0495VS/2011/0495

STRUKTSTRUKTÚÚRARA

►► IdIdőőtartam tartam --
11 11 hhóónapnap
20112011.12.15. .12.15. –– 20122012.11.30..11.30.
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CCÉÉLCSOPORTOKLCSOPORTOK

►► A tervezett tevA tervezett tevéékenyskenyséégek teljes eggek teljes egéészszéében ben 
a fa féémipart mipart éérintik rintik 

●● Az atipikus foglalkoztatAz atipikus foglalkoztatáás ks kéérdrdééseivel foglalkozseivel foglalkozóó
szakszervezeti kszakszervezeti kéépviselpviselőők, migrk, migrááns dolgozns dolgozóók, szocik, szociáális lis 
ppáárbeszrbeszééd d éés kollekts kollektíív szerzv szerzőőddééss

●● HR menedzserekHR menedzserek

●● ÁÁllami kllami kéépviselpviselőők k –– szakszakéértrtőők a Munkak a Munkaüügyi gyi éés Szocis Szociáális lis 
MinisztMinisztéériumbriumbóóll, , a Gazdasa Gazdasáági Minisztgi Minisztéériumbriumbóól l ééss
a Foglalkoztata Foglalkoztatáási si ÜÜgyngynöökskséégektgektőőll

●● VVáállalati szakszervezeti vezetllalati szakszervezeti vezetőőkk

●● A munkakA munkaköörrüülmlméényeket ellennyeket ellenőőrzrzőő bizottsbizottsáágok kgok kéépviselpviselőői vi váállalati szintenllalati szinten

●● A nA nőők k éés fiatal dolgozs fiatal dolgozóók foglalkoztatk foglalkoztatáássáának knak kéérdrdééseivel foglalkozseivel foglalkozóó
bizottsbizottsáágok kgok kéépviselpviselőői vi váállalati szintenllalati szinten

●● Szakszervezeti aktivistSzakszervezeti aktivistáákk
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ElsElsőő szakaszszakasz

►► ElsElsőő taltaláálkozlkozóó a projekt indula projekt induláásakor sakor –– 20122012.01.19..01.19., , SzSzóófiafia

●● HHáázigazdazigazda::
a Fa Féémipari Dolgozmipari Dolgozóók Szakszervezete k Szakszervezete éés a Bolgs a Bolgáár Fr Féémipari Szmipari Szöövetsvetséégg

►► FeladatokFeladatok: : 

●● ismerkedismerkedéés a projekt filozs a projekt filozóófifiáájjáával, cval, cééljaival ljaival éés szerkezets szerkezetéévelvel

●● a partnerek bemutata partnerek bemutatáásasa

●● a projektben meghata projektben meghatáározott tevrozott tevéékenyskenyséég vg véégrehajtgrehajtáási tervsi tervéének nek 
megvitatmegvitatáása, egyeztetsa, egyeztetéésese

●● vváárhatrhatóó eredmeredméények nyek éés hozzs hozzááadott adott éértrtéékk
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MMáásodik szakaszsodik szakasz

►► 3 3 vitafvitafóórumrum:

●● 11. vitaf. vitafóórumrum –– 20122012. m. máárciusrcius; ; BBéécscs
HHáázigazdazigazda: PRO: PRO--GEGE

●● 22. vitaf. vitafóórumrum –– 20122012. . ááprilisprilis; ; MadridMadrid
HHáázigazdazigazda: FI. CC.OO : FI. CC.OO 

●● 33. vitaf. vitafóórumrum ––2012.2012. mmáájusjus; ; BudapestBudapest
HHáázigazdazigazda: VASAS: VASAS

►► RRéészvevszvevőőkk:: szakszervezeti, munkszakszervezeti, munkááltatltatóói i éés s áállami kllami kéépviselpviselőőkk

►► FeladatokFeladatok:: a szocia szociáálislis--gazdasgazdasáági konjunktgi konjunktúúra felvra felváázolzoláása, a munkaersa, a munkaerőőpiac piac 
bemutatbemutatáása az adott tagorszsa az adott tagorszáágbangban; ; a fa féémipari atipikus foglalkoztatmipari atipikus foglalkoztatáás dimenzis dimenzióóinak inak 
bemutatbemutatáásasa; ; a nemzeti politika nemzeti politikááknak szknak szóóllóó, fogalkoztat, fogalkoztatáást st éés a munkaers a munkaerőőpiacot piacot 
éérintrintőő javaslatok rendszerezjavaslatok rendszerezéésese
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Harmadik szakaszHarmadik szakasz

УНГАРИЯУНГАРИЯ

ИСПАНИЯИСПАНИЯ

БЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯ

АВСТРИЯАВСТРИЯ KUTATKUTATÁÁSS

♦♦ 15/03/201215/03/2012--29/06/201229/06/2012

♦♦ A fA féémipari atipikus mipari atipikus 
foglalkoztatfoglalkoztatáás dimenzis dimenzióóinak, inak, 
formformááinak inak éés katalizs katalizáátorainak torainak 
felmfelméérréésese

FeladatokFeladatok:: az atipikus az atipikus 
foglalkoztatfoglalkoztatáás hats hatáássáának nak 
elemzelemzéésese;; a javaslatok a javaslatok 
rendszerezrendszerezéésese; ; jjóó gyakorlatokat gyakorlatokat 
tartalmaztartalmazóó adatbadatbááziszis
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Negyedik szakaszNegyedik szakasz

►► ZZáárróókonferencia konferencia -- 2012.2012. novembernovember, , SzSzóófiafia

● Házigazda: a Fémipari Dolgozók Szövetsége
és a Bolgár Fémipari Szövetség

► Feladatok:

● a fémipari atipikus foglalkoztatásnak  és szociális dimenzióinak 
reális bemutatása  4 uniós tagállamban  (Bulgária, Ausztria, 
Magyarország és Spanyolország)

● a teljesített projekttevékenység áttekintése és az elért 
eredmények értékelése

● a projekt eredményeinek sokszorosítására és terjesztésére 
vonatkozó terv megvitatása és egyeztetése
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INFORMINFORMÁÁCICIÓÓS KAMPS KAMPÁÁNYNY

ИНФОРМАЦИОННАИНФОРМАЦИОННА БРОШУРАБРОШУРА

ПЛАКАТПЛАКАТ

КНИГАКНИГА

ПУБЛИКАЦИИПУБЛИКАЦИИ

20122012. janu. januáárr

2012.2012. janujanuáárr

2012.2012.
szeptember szeptember --

decemberdecember

2011.2011. december december --
2012.2012. december december 



TEVTEVÉÉKENYSKENYSÉÉGG

1.HÓ

2011.

12.

2.HÓ

2012.

01.

3.HÓ

2012.
02.

4.HÓ

2012.

03.

5.HÓ

2012.

04.

6.HÓ

2012.

05.

7.HÓ

2012.

06.

8.HÓ

2012.

07.

9.HÓ

2012.

08.

10.HÓ

2012.

09.

11.HÓ

2012.

10.

12.HÓ

2012.

11.

Szervezeti, Szervezeti, 
technikai technikai éés s 

ppéénznzüügyi  irgyi  iráánynyííttááss

Az elsAz elsőő taltaláálkozlkozóó
elelőőkkéészszííttéése se éés s 
lebonyollebonyolííttáásasa

Az informAz informáácicióós s 
brosbrosúúra  ra  

elelőőkkéészszííttéése se éés s 
kinyomtatkinyomtatáásasa

1. vitaf1. vitafóórum rum 
elelőőkkéészszííttéése se éés s 
lebonyollebonyolííttáásasa

FelmFelméérréés, s, 
tanulmtanulmáányoznyozááss

2. vitaf2. vitafóórum rum 
elelőőkkéészszííttéése se éés s 
lebonyollebonyolííttáásasa

3. vitaf3. vitafóórum rum 
elelőőkkéészszííttéése se éés s 
lebonyollebonyolííttáásasa

A zA záárróókonferencia konferencia 
elelőőkkéészszííttéése se éés s 
lebonyollebonyolííttáásasa

KKöönyv elnyv előőkkéészszííttéése se 
éés kinyomtats kinyomtatáásasa

KKöövetvetőő
tevtevéékenyskenyséégekgek
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A PROJEKTTEVA PROJEKTTEVÉÉKENYSKENYSÉÉG VOLUMENEG VOLUMENE

ИнформационнаИнформационна
кампаниякампания

ЧетвъртиЧетвърти етапетап

ТретиТрети етапетап

ВториВтори етапетап

ПървиПърви етапетап

30 30 ffőő

75 75 ffőő

500 500 ffőő

40 40 ffőő

4 000 4 000 ffőő
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RRÉÉSZVEVSZVEVŐŐKK
РЪКОВОДИТЕЛРЪКОВОДИТЕЛ
ИнжИнж. . ВАСИЛВАСИЛ
ЯНАЧКОВЯНАЧКОВ
МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ

КООРДИНАТОРИКООРДИНАТОРИ ЕКСПЕРТИЕКСПЕРТИ СЪТРУДНИЦИСЪТРУДНИЦИ

СЧЕТОВОДИТЕЛСЧЕТОВОДИТЕЛ
МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ

РЕНЕТАРЕНЕТА ПЕТРОВАПЕТРОВА
МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ

ПОЛИТИМИПОЛИТИМИ
ПАУНОВАПАУНОВА
БАМИБАМИ

BelaBela BaloghBalogh
VASASVASAS

Felipe Lopez Felipe Lopez 
Alonso Alonso 

FI. CC. OOFI. CC. OO

Rainer Rainer WimmerWimmer
PROPRO--GEGE

ДИАНАДИАНА ПЕТРОВАПЕТРОВА
МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ

ДИЛЯНАДИЛЯНА
ЯНАЧКОВАЯНАЧКОВА
МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ

ЕВГЕНИЕВГЕНИ ЯНЕВЯНЕВ
МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ

МАРИЯМАРИЯ БАНЧЕВАБАНЧЕВА
МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ

СТОЯНСТОЯН ТОШЕВТОШЕВ
МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ
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VVÁÁRHATRHATÓÓ EREDMEREDMÉÉNYEKNYEK

•• A szakszervezetek A szakszervezetek éés a dolgozs a dolgozóók k 
ttáájjéékozottskozottsáággáának nak éés tuds tudáássáának nnak nöövelveléése a se a 
fféémipari atipikus foglalkoztatmipari atipikus foglalkoztatáás dimenzis dimenzióóiriróól l éés s 
formformááiriróóll;;

•• A szakszervezetek kapacitA szakszervezetek kapacitáássáának nnak nöövelveléése  az se  az 
atipikus foglalkoztatatipikus foglalkoztatáás css csöökkentkkentéésséét ct céélzlzóó iriráányok nyok 
éés javaslatok rendszerezs javaslatok rendszerezééssééhez, megthez, megtéételtelééhezhez;;

•• A stratA stratéégiai politikgiai politikáák kidolgozk kidolgozáássáának nak éés s 
kivitelezkivitelezéésséének tnek táámogatmogatáása a munkaersa a munkaerőőpiacon, piacon, 
amelyek famelyek főő ccéélja mlja mééltltóó munkahelyek lmunkahelyek léétrehoztrehozáása sa 
éés az s az ééletminletminőősséég javg javííttáásasa;;

•• A dolgozA dolgozóók k éés a munks a munkáát kerest keresőők tk táámogatmogatáása sa éérthetrthetőő éés s 
hiteles informhiteles informáácicióó rréévvéén az atipikus foglalkoztatn az atipikus foglalkoztatáási msi móódok  dok  
veszveszéélyeirlyeirőőll;;
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VVáárhatrhatóó eredmeredméényeknyek

•• A munkA munkááltatltatóók k öösztsztöönznzéése se éés elvs elváárráások sok 
ttáámasztmasztáása velsa velüük szemben az atipikusan k szemben az atipikusan 
foglalkoztatottak megtartfoglalkoztatottak megtartáássáához hoz éés s áállandllandóó
munkaviszonyba valmunkaviszonyba valóó ááthelyezthelyezééssüükhkhöözz;;

•• Az atipikusan foglalkoztatottak Az atipikusan foglalkoztatottak 
tovtováábbkbbkéépzpzéésséének nek öösztsztöönznzéése jobb se jobb 
munkalehetmunkalehetőősséégekhez valgekhez valóó hozzhozzááfféérréés cs cééljljáábbóóll;;

•• „„ReceptRecept”” a ma mééltltóó munkmunkáára a fra a féémiparban miparban ––
ttööbb jobb bb jobb éés biztosabb munkahely s biztosabb munkahely 
lléétrehoztrehozáássáának miknak mikééntje,ntje, a fela felééjjüük vezetk vezetőő úútt; ; a a 
nemzeti szocinemzeti szociáális politiklis politikáák  k  éés a muns a munkkaeraerőőpiacot piacot 
éérintrintőő aktaktíív intv intéézkedzkedéések tsek töökkééletesletesííttéésséét ct céélzlzóó
javaslatok rendszerezjavaslatok rendszerezéésese
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Mi az:Mi az:
bizonytalanbizonytalan foglalkoztatfoglalkoztatáás?s?

♦♦ a munkahely megla munkahely meglééte bizonytalan vagy a te bizonytalan vagy a 
hozzhozzááffűűzzöött remtt reméény kicsiny kicsi

♦♦ az esetek taz esetek tööbbsbbsééggéében a dolgozben a dolgozóó alulfizetettalulfizetett

♦♦ nincs vagy korlnincs vagy korláátozott a hozztozott a hozzááfféérréés a s a 
szociszociáális vlis véédelemhez delemhez éés biztonss biztonsáághoz ghoz 
((nyugdnyugdííjbiztosjbiztosííttááss, , ttáársadalomrsadalom-- éés s 
egegéészsszséégbiztosgbiztosííttáás, munkans, munkanéélklküüli segli segéélyly))

♦♦ a munkafolyamat ellena munkafolyamat ellenőőrzrzéésséének hinek hiáányanya
((nincs szakszervezetnincs szakszervezet, , a termela termeléési folyamat si folyamat 
ellenellenőőrzrzéésséének hinek hiáányanya, , a munkaka munkaköörlmrlméények nyek 
éés a munkabs a munkabéérr))

♦♦ nincs biztosnincs biztosíított szakmai tovtott szakmai továábbkbbkéépzpzéés, nincs s, nincs 
szakmai fejlszakmai fejlőőddéési si éés karrierlehets karrierlehetőősséégg
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Honnan ered az atipikus foglalkoztatHonnan ered az atipikus foglalkoztatáás s éés a s a 
rugalmas munkaviszonyok fogalmarugalmas munkaviszonyok fogalma......

♦♦ a flexikurita flexikuritááss ((flexicurityflexicurity) ) vagy tvagy töömmöören ren 
„„rugalmas biztonsrugalmas biztonsáágg”” –– eureuróópai vpai váálasz a lasz a 
globalizglobalizáácicióórara

♦ A rugalmassA rugalmassáágot a gyors got a gyors éés helyes s helyes 
reakcireakcióók szinonk szinoníímmáájakjakéént, megfelelnt, megfelelőő
alkalmazkodalkalmazkodáási ksi kéépesspesséég g éés s 
foglalkoztatfoglalkoztatáási megfelelsi megfelelőősséég g 
ööttöövvöözetekzetekéént kell hasznnt kell hasznáálnunk, ami a lnunk, ami a 
dolgozdolgozóók k éés alkalmazottak s alkalmazottak áállandllandóó
tanultanuláási si éés fejls fejlőőddéési ksi kéépesspessééggééttőől, ill. az l, ill. az 
munkaermunkaerőőpiac aktpiac aktíív politikv politikááititóól, a l, a 
tovtováábbkbbkéépzpzééststőől l éés a munkahelyvs a munkahelyvááltltáás s 
terheinek maximterheinek maximáális megklis megköönnynnyííttééssééttőől l 
ffüügg.gg.

►► „„RRugalmassugalmassáágg”” éés s ““biztonsbiztonsáágg”” nem nem 
lléétezhetnek egyszerre az alternativittezhetnek egyszerre az alternativitáás s 
feltfeltéételei ktelei köözzöötttt
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Az atipikus foglalkoztatAz atipikus foglalkoztatáási formsi formáák konkurensei k konkurensei 
a hata hatáározatlan idejrozatlan idejűű munkaszerzmunkaszerzőőddééseksek......

Persze ez azt jelenti, hogyPersze ez azt jelenti, hogy
AZOK is egyre bizonytalanabbAZOK is egyre bizonytalanabbáá

vváálhatnaklhatnak
az atipikus foglalkoztataz atipikus foglalkoztatáási si 

formformáák nyomk nyomáása ksa köövetkeztvetkeztéében ben 
......



KKÖÖSZSZÖÖNNÖÖM A FIGYELMETM A FIGYELMET!!
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http://ec.europa.eu/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/index_en.htm


