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FSLI-Metal = 11000 членове :
Сектор -Авио, Електроника, Отбрана = 3750 членове;
Сектор- автомобилна промишленост = 1600 членове ;
Сектор – Военоморска промишленост = 3450 членове;
Сектор -Металургия = 2200 членове.
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Визия и очаквания за
изпълнение на

дейностите по проекта

FSLI-Metal
Romania

трансформиране на
съществуващата
ситуация в желаната
ситуация



Обмяна на опит между партньорите

по проекта по отношение на

насърчаване на добри практики за

информиране и консултиране на

работниците и служителите. 

Положителни и отрицателни

примери!



Насърчаване на
ефективното
използване на
информационните и
комуникационни
технологии с цел по-
добро информиране
и консултиране на
работниците и
служителите.

Престанете да си
играете с моите права! 
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Обмен на опит по отношение на правните
разпоредби ( касаещи Директива
2002/14/ЕО в националното
законодателство на страните- партньори в
проекта), за да се създаде база от
информация за начините на информиране и
консултиране с работниците и служителите



Сътрудничество между партньорите по
проекта за ефективното прилагане на
разпоредбите на Директива 2002/14/ .
Разработване на стратегия, която да
успее в борбата срещу спонтанните
новините за съкращения, които ще се
проведат в компанията. Създаване на база
данни в Европа ,за компании, които не
отговарят на минималните изисквания за
информиране и консултиране на
работниците и служителите и насърчаване
на синдикалните членове да не ползват
стоки и услуги от тях .



Създаване на "мрежа", чрез , която лесно
да се провери дали и как една компания е в
съответствие с Директива 2002/14/.
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