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Šiek tiek skaičių:

 ITUC (pasaulio) Tarptautinė profesinių sąjungų konfederacija 332 

profesinės sąjungos ir jų susivienijimai iš 163 šalių apie 200 milijonų 

profesinių sąjungų narių (būstinė Briuselyje)

 ETUC Europos profesinių sąjungų konfederacija 89 nacionaliniai 

susivienijimai iš 39 Europos valstybių apie 60 milijonų narių (būstinė 

Briuselyje)

 12 Europos šakinių susivienijimų 

 BASTUN (Baltijos šalių tinklas)

 Baltijos šalių taryba



 EFFAT (Žemės ūkis, turizmas, maisto pramonė)

 EFJ (Žurnalistų sąjunga)

 EPSU (Viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacija)

 ETUCE (Europos Švietimo profesinių sąjungų komitetas)

 UNI-Europa (Paslaugų ir komunikacijos sferos darbuotojai

 EUROCOP (Vidaus reikalai- Europos policijos konfederacija

....... (smulki narystė atskirai)



Demonstracija prieš Europarlamento 

rinkimus -



 Nuotrauka iš demonstracijos



Demonstracija prieš Europarlamento 

rinkimus



Darbuotojų atstovavimas trišalėse institucijose prie 

Europos komisijos

 Laisvojo asmenų judėjimo patariamasis komitetas

 Darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (BILBAO 
ir LIUKSEMBURGE)

 Socialinės apsaugos komitetas

 CEDEFOP Profesinio mokymo ir švietimo komitetas

 Socialinės sanglaudos 

 Europos socialinis dialogas

 Europos socialinis fondas ir kt.



Europos socialinis dialogas

 Tai – Europos valdymo pagrindas, leidžiantis padėti Europos socialiniams 

partneriams apibrėžti Europos socialinius standartus.

 Partneriai:  ETUC - BuisnessEurope(privačiojo sektoriaus 

darbdaviai),UEAPME (MV) ir CEEP (valstybiniai darbdaviai)



Susitarimai tarp socialinių partnerių

 Dėl nuotolinio darbo - 2002

 Dėl su darbu susijusio streso                                         - 2004

 Dėl priekabiavimo ir smurto darbe                                - 2007

 Dėl įtraukių darbo rinkų                                                - 2010

 Dėl lyčių lygybės                                                           - 2005

 Dėl vyresnių žmonių aktyvumo bei kartų metodo           - 2017

 Dėl jaunimo užimtumo skatinimo                                  - 2013 



Atstovavimo formos įvairiais lygiais

 Europos lygiu (15 komitetų prie ETUC)

 Europos ekonominių socialinių reikalų komitetas (EKOSOK)

 Dvišalis atstovavimas prie Europos Komisijos -

TUSLO(specialiai sudaryta darbo grupė iš Europos šalių PS, 

kuri teikia informaciją kaip vyksta Europos semestro 

procesai ir atstovauja šalims



Daugiametė darbo programa

2020-2030

Apima:

 Vyresnių žmonių aktyvumo skatinimą išlikti darbo rinkoje

 Profesinio, asmeninio ir šeimos gyvenimo suderinamumą bei lyčių lygybę

 Judumą ir migraciją

 Investicijas, stiprinant pramoninę bazę

 Įgūdžių poreikius skaitmeninėje ekonomikoje

 Aktyvią darbo rinkos polirtiką

 Pameistrsystę ir jaunimo užimtumą

 Gebėjimų stiprinimą ir geresnį Europos socialinio dialogo rezultatų 

įgyvendinimą



Komitetai prie ETUC

 Ekonomikos 

 Užimtumo ir darbo rinkos

 Socialinio dialogo

 Kolektyvinių derybų ir atlyginimų koordinavimo

 Darbuotojų dalyvavaimo ir kompanijų politikos formavimo 

 Mobilumo, migracijos ir įtraukties

 Saugos ir sveikatos darbe

 Švietimo ir mokymo ir t.t.


