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Az ülésen a következő napirendi pontok kerültek tárgyalásra: 

  

Az üdvözletek után a munkavállalói oldal 20 küldötte és a munkaadói oldal 6 jelenlévő 

képviselője mind a napirendi pontokat, mind pedig a 2017. április 26-án lezajlott ülés 

jegyzőkönyvét egyhangúlag jóváhagyta. 

A 4. napirendi pont keretében került sor az „AGM Portal” ismertetésére, ami az Európai 

Bizottság új honlapja az ülések megszervezésére, hogy segítse a szakértők 

jelentkezését és azonosítását, valamint a visszatérítések gyors lebonyolítását. A honlap 

a következő linken érhető el: https://ec.europa.eu/tools/agm/en/node/1. Külön 

felhívták a figyelmet arra, hogy 30 napon belül kell elektronikusan elküldeni a 

https://ec.europa.eu/tools/agm/en/node/1


szükséges iratokat, mert ezen határidőn túl nem kap a szakértő költség visszatérítést, 

ennek fejében viszont az AGM rendszer ezentúl lényegesen rövidebb idő alatt, egy 

héten belül végrehajtja az elszámolást. Kérés, hogy minden szakértő csak a saját 

nevére szóló e-mail címet használja. Több résztvevő annak az aggodalmának adott 

hangot, hogy az áttérés nem lesz zökkenőmentes (az útmutatója 39 oldal), és nem 

egyértelmű az sem, hogy gyorsabb lesz, mint a régi. 

Az 5. és 6. napirendi pontokat összevontan tárgyaltuk. A 2016/2017–es T/C 

munkaprogram lényegében megvalósult, és így elfogadásra került. A 2018/2019 

programban ismételten rögzítésre került, hogy a kölcsönös bizalmon alapuló szociális 

párbeszéd a munkavállalókat képviselő IndustriAll és a munkaadókat képviselő Euratex 

között a 90-es évek óta sikeresen folyik. A következő két év menetrendjében kiemelten 

fontos szerepe lesz a gazdasági, szociális és környezeti fenntarthatóság előtérbe 

helyezésének. Fontos az ágazat vonzóképességének növelése a fiatal generáció 

számára, továbbá a digitalizáció hatásának vizsgálata a munkavállalók körülményeire 

is, de tekintettel kell lenni a szakképzés követelményeire is, mert ezek nagyban 

befolyásolni fogják az ágazat fejlődését. 

A 7. és 8. pontban szereplő témák részletesebb tárgyalását tovább folytatjuk a 

következő üléseken (2018. április 20-án a „Working group” ill. 2018. novemberben a 

„Plenary meeting” tervezett időpontja). A „Suppliers speak up” report from Ethical 

Trading Initiative (ETI) Norway anyagot mindenki megkapta, további hozzászólásokat 

várnak. 

A 9. pontban az Euratex vezérigazgatója a megküldött írásos összefoglaló 

kiegészítéseképpen beszámolt „Skills 4 Smart TCLF industry 2030 project” terveiről, 

amelynek keretében hallhattunk az iparág problémáiról, és a jövőépítéshez szükséges 

intézkedésekről.  A projekt 2018. januárjában indul, és 4 évig fog tartani. 

A 10. pontban a luxemburgi kolléga bemutatott egy un. jó gyakorlatot arra 

vonatkozóan, hogy hogyan kell felmérni a digitalizáció hatását az ágazatunkban, és 

milyen tervet készítettek a 2019-ig terjedő időszakra. 

Egyéb észrevétel nem volt, ezért a levezető elnök az ülést bezárta. 
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