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Р Е З О Л У Ц И Ј Е  

 

13. конгреса ЕУРОФЕДОП-а 

 

 

1. Реструктуртирање јавних служби 

 

 

Европској унији су у ово доба сталних промена потребне јавне службе које 

су у стању да за уплаћени новац пружају услуге у складу с потребама грађана. 

 

Морају се што више користити нови и модернизовани канали испоруке 

услуга при чему у центру свега мора бити грађанин. 

 

Крајњи циљ је стварање јавних служби високог квалитета које пружају 

услуге вредне новца који се за њих плаћа, али и брига о онима који су у срцу тог 

процеса, а то су службеници у јавном сектору. 

 

 

2. Где је место грађана? 

 

 

Од највеће је важности да се у оквиру „новог управљање јавним сектором“ 

одржава и унапређује квалитет услуга које он пружа грађанима. 

 

Службеници морају бити укључени у спровођење реформи у секторима у 

којима раде. 

 

Јавне службе морају пратити развојне трендове у области нових радних 

процедура и дигитализације. 

 

Све државе би требало да у потпуности прихвате повеље којима се 

регулишу права и дужности у области рада, као што је Европска социјална повеља. 

Посебно треба истаћи важност Повеље о јавним службама која дефинише 

критеријуме које би национална законодавства требало да поштују.  

 

Јавним службама треба дати средства која ће им омогућити да буду 

конкурентне у односу на службе у приватном сектору. 

 

Исти колективни уговори који се примењују за стално запослене у јавним 

службама треба да се примењују и за раднике из предузећа-подуговарача и 

агенција за привремено запошљавање. 
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3. Промена статуса јавних службеника 

 

 

Службеници у јавним службама који добро раде треба да буду и 

награђени. Њихове плате не би требало да буду смањиване ни у временима 

рецесије. 

 

Синдикатима и струковним удружењима мора бити допуштено да 

учествују у расправама где се утврђују мерила за процену квалитета рада 

запослених. 

 

Штавише, њима се мора допустити и учешће у расправама о последицама 

смањења броја радних места. До таквих смањења може доћи само уз њихову 

сагласност. 

 

ЕУРОФЕДОП стално настоји на томе да преговарати не значи и 

сукобљавати се. 

 

Слично томе, синдикатима и струковним удружењима мора бити 

дозвољено и активно учешће у управљању променама у јавном сектору, увођењу 

нових процедура у области рада и примени нових технологија. 

 

 

4. Ново управљање јавним службама 

 

 

Садашња и свака будућа мигрантска криза чини неизбежном тесну 

сарадњу између разних јавних служби. 

 

Синдикати и струковна удружења треба да се међусобно договарају о 

најбољим могућим начинима управљања тим кризама и то пре него што оне избију. 

Закључци споразума у тој области требало би да буду у интересу свих: влада, 

јавних службеника и мигранта/избеглица. 

 

У расправама по том питању треба да учествују све јавне службе повезане 

с мигрантском кризом. 

 

Рецесија и мере штедње промениле су односе међу послодавцима и 

запосленима у јавним службама. У колективном преговарању синдикати и 

струковна удружења треба да поврате веру у своју преговарачку снагу. 

 

Владе пролазе, а службеници у јавним службама остају – они су фактор 

стабилизације друштвених заједница. 
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5. Синдикати и привреда социјалног тржишта 

 

 

Европска привреда ће или бити социјална или је неће бити. Када праве 

своје годишње процене, Европска комисија и Европски парламент морају 

процењивати и то колико се у будућим чланицама ЕУ и земљама које су јој тек 

недавно приступиле поштују утврђени социјални критеријуми.   

 

Наша мисија као синдиката је и унапређење квалитета јавних услуга. 

 

У вођењу политике Европске уније социјални дијалог представља  оруђе 

од непроцењиве вредности. Он функционише у случају када послодавци и 

запослени успевају да се договоре о заједничким и супротстављеним  интересима.  

 

Синдикати морају расправљати о стратегији која ће њиховом чланству 

обезбедити праведно радно окружење. 

 

Мигранти треба да заузму своје место у нашем друштву, а један од начина 

да се то постигне је рад на њиховом запошљавању. Треба унапредити одређене 

службе тако да буду у стању да потврде квалификације које су они стекли у својим 

земљама.    

 

 

 

 

 

 

 


