
            
 
 
 
 

КОНГРЕС НА ЕФМ 
 
 
 
 
МЯСТО: ДЮСБЪРГ, ГЕРМАНИЯ 
 
ДАТА: 8-11 ЮНИ 2011Г. 
 
 
ПРЕДВИДЕНИ МЕРОПРИЯТИЯ:  
 

• ПРОЖЕКЦИЯ НА ФИЛМИ (СЪВМЕСТНО СЪС СФМ); ТЕМА 
НА СЪБИТИЕТО: „БЪДЕЩЕТО НА ИНДУСТРИЯТА В 
ЕВРОПА”; ПРОЖЕКЦИЯ: ОТ 17Ч. НА 10 ЮНИ ДО 
17Ч. НА 11 ЮНИ 

 
• ИЗЛОЖБА- ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ, 
ЧЛЕНУВАЩИ В ЕФМ ЧРЕЗ ТЕХНИ БРОШУРИ, ПЛАКАТИ, 
СПИСАНИЯ И Т.Н.;  ПРОВЕЖДАНЕ: 8-11 ЮНИ; ДО 1 
МАРТ Е СРОКЪТ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 
ИЗЛОЖБАТА 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ETUF:TCL  (ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО)– EMF – EMCEF 

(МИНЪОРИ, ХИМИЦИ И ЕНЕРГИТИЦИ) 
 

ПРОЕКТ: СОЦИАЛНА ЕВРОПА 
 

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ, СОЦИАЛНА КОХЕЗИЯ И 
РЕАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ 

 
 

 
 
В момента индустриалните работници от всички сектори са 
изправени пред тежката криза в производството, както и 
пред много други общи предизвикателства. И трите 
организации са изправени пред един и същ набор проблеми: 
международната конкурентоспособност, екологични, 
технологични, демографски сривове, промени в 
организацията на труда, нови социални и политически 
развития, които влияят на структурата и устойчивостта на 
нашите три индустрии, а следователно и на заетостта в тях. 
Активното сътрудничество между трите индустриални 
федерации EMCEF, EMF и ETUF: TCL, и в крайна сметка 
създаването на нова синдикална федерация- „чадър”, ще 
дадат възможност за обединяване, укрепване и обновяване 
на капацитета и ресурсите на трите федерации. 
 
Нова единна организация ще позволи намаляване 
дублирането на дейности, а в дългосрочен план и на 
разходи. Много национални федерации вече финализираха 
процеса на обединяване успешно, а в други страни този 
процес продължава. Някои от тях вече са членове на повече 
от една европейска организация,  и следователно 
интеграцията е необходима. Събраните финансови средства 
ще позволят отделяне на по-голямо внимание на 
политическата и индустриална работа. 
 
От политическа гледна точка, „засилване на броя” ще даде 
на индустриалните работници по-силен глас спрямо 



работодателите, особено що се отнася за ЕКП, и ще даде 
възможност още за предприемане на  общи действия спрямо 
европейските институции. Интересите на индустриалните 
работници ще бъдат много по-добре отстоявани, а ЕКП ще 
бъде укрепена чрез обединените ресурси и компетенции. 
Това особено се отнася за лобирането по отношение на 
Европейската комисия и Парламента. 
 
Една нова обединена европейска организация ще засили 
нашето влияние и в компаниите, особено що се отнася до 
колективното договаряне на ниво компания. Обединени на 
европейско ниво, между нас ще бъде изградено много по-
силно и устойчиво сътрудничество и солидарност. 
 
Сътрудничеството между трите федерации трябва първо да 
започне със сътрудничество между представителите на 
трите политически комитета- колективно договаряне, 
индустриална политика и политика на ниво компания. През 
2010г. вече са планирани три съвместни мероприятия в тези 
области- съвместна Конференция относно политиката на 
ниво компания (Брюксел, 2-3 февруари 2011г.), съвместно 
лятно училище по КТД- 12-15 септември, Лисабон, и 
съвместно лятно училище по индустриална политика- 31 
август- 2 септември, Хърватска. 
 
В рамките на новата организация трябва да бъде запазена 
идентичността на отделните сектори представени, а в някои 
случаи дори и засилена. 
 
За да се стартира процеса на обединяване ще бъде 
създадена работна група, която трябва да разработи 
времевата рамка на процеса и да координира 
разработването на общите цели и стратегии. 


