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  V dňoch 11. – 13.9. 2017 sa uskutočnilo v Maribore v Slovinsku rokovanie zástupcov 

odborových zväzov Východného regiónu IndistriAll Europe z Českej republiky, Maďarska, Poľska, 

Slovenska a Slovinska. Náš odborový zväz 

zastupovali predsedníčka IOZ Marta Brodzianska 

a Erika Lörinczová, členka Predsedníctva IOZ 

a predsedníčka Sekcie TOK.  

Rokovanie sa konalo za účasti Luisa 

Colunga, zástupcu generálneho tajomníka 

IndustriAll Europe (ďalej len ͈IE˝).  Prítomných 

informoval o záveroch z posledného zasadnutia 

výkonného výboru IE (v júni v Londýne) 

s dôrazom na Brexit a jeho vplyv na zamestnanosť 

a odbory, hospodársky rozvoj v Európe, budúcnosť 

Európy, európsky pilier sociálnych práv, kampaň 

na zvýšenie miezd v Európe, tzv. energetický zimný balíček (čistá energia, efektívnejšie využitie 

energie...)  digitalizáciu a jej vplyv na ekonomiku, prácu a zamestnanosť, kde IE plánuje vykonať  

prieskum digitalizácie práce a jej sociálne dopady atď.  

V rámci bodu Otázky priemyselnej politiky a nedávneho vývoja v Európe a IE, ktoré 

prerokovávali predstavitelia IE s eurokomisármi, 

zvýraznil najmä otázky konsolidovanej dane z príjmov 

právnických osôb, budúcnosť priemyselnej politiky, 

emisie CO2, ako aj tzv. Zimný balík energie atď. V rámci 

diskusie sa účastníci okrem iného vyjadrili k vplyvu 

nemeckej politiky na krajiny strednej a východnej Európy 

(vrátane problémov s migráciou), zdôraznili, že ES 

niekedy predkladá politiky, ktoré majú negatívny vplyv 

na európsky priemysel (zamestnanosť, počet pracovných 

miest) ako taký, poukázali na nerovnosť odmeňovania 

zamestnancov v štátoch EÚ. 

Ďalej sa venoval Príprave zasadnutia výkonného výboru IE, ktoré sa bude opätovne zaoberať 

nedávnym vývojom v Európe (ekonomický, politický ...), Brexitom, finančné otázky - nové návrhy 

Komisie o konsolidovanej dani z príjmu právnických osôb, 

zdanenie nadnárodných a technologických spoločností , ako aj 

spoločným zdanením atď. 

Významnou obsahovou témou  stretnutia bola Kampaň 

zameraná na zvýšenie miezd "Rovnosť za rovnakú prácu", 

kde účastníci prezentovali postupy odborov v jednotlivých 

krajinách. V rámci diskusie bol opätovne zvýraznený význam 

minimálnej mzdy, ako aj požiadavka na rovnosť odmeňovania 

zamestnancov za rovnakú prácu, ako aj v nadnárodných 

spoločnostiach, kde zamestnanci „materských“ spoločností sú 

vyššie odmeňovaní. 

Účastníci schválili Logo Východného regiónu IE, 

termín a miesto rokovaní Východného regiónu IE v roku 2018 

(jar Slovensko, jeseň Poľsko).  


