Standardele conteazămai ales pentru lucrători

Standardele sunt prezente peste tot în viața noastră
de zi cu zi.
Inițial asociate cu siguranța și interoperabilitatea produselor, impactul lor
a fost extins, astfel încât influențează o gamă variată de aspecte precum
sănătatea și securitatea la locul de muncă, competențe și instruire
(training), oferirea de servicii și confidențialitatea la locul de muncă. Multe
dintre aceste aspecte se află în centrul atenției și în activitatea sindicală.

Potențialul standardelor
Standardele internaționale și cele
europene joacă un rol în continuă
creștere,
nu doar în economie, dar și în organizarea producției
și a condițiilor de muncă. O serie de standarde de
bună calitate, pot îmbunătăți condițiile de muncă- de
exemplu, standardele destinate echipamentelor de
protecție la locul de muncă. Standardele europene
pot avea o contribuție importantă pentru a obține
o convergență ascendentă (imbunatatire a nivelului
exigentelor), cu alte cuvinte, lucrătorii din țări cu
o protecție mai scăzută și/sau cu o legislație mai
puțin favorabilă, ar putea beneficia (referitor la
nivelul protecției) de prevederile unui standard bine
conceput.

Dorim să ne asigurăm că standardele
aduc cel mai înalt grad de calitate
în ceea ce privește condițiile de
muncă și respectă dialogul social și
contractele colective de muncăele rămânând cea mai bună cale pentru asigurarea
unor condiții de muncă bune și corecte. ETUC
(Confederația Europeană a Sindicatelor) sprijină
dezvoltarea unor standarde de înaltă calitate
pentru produse și servicii, susținând calitatea
expertizei și a experienței forței de muncă
europene precum și crearea unor locuri de muncă
decente. Acest lucru înseamnă și lupta împotriva
standardelor, în special acolo unde există riscul de
a diminua puterea contractelor colective de muncă
existente și a prevederilor Codului Muncii.

Standardele sunt din ce în ce mai
folosite ca recomandări
Acest lucru înseamnă că autoritățile fac uneori
referire la standarde în legislație, oferindu-le statutul
legal “de facto”, în ciuda faptului că standardele în
sine sunt produse comerciale voluntare.
ETUC este vocea lucrătorilor și reprezintă peste
45 de milioane de membri din 89 de organizații
sindicale din 39 de țări europene, plus 10 federații
sindicale europene.
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Nevoia de implicare
Deseori, sindicatele nu sunt reprezentate
în domeniul standardelor.

Un motiv poate fi reprezentat de faptul că sindicatele nu sunt conștiente
de potențialul standardelor; alte motive pot fi reprezentate de lipsa
resurselor pentru a investi în dezvoltarea lor și o lipsă de colaborare cu
organismele naționale de standardizare. Dezvoltarea unei relații active
cu organismele naționale de standardizare poate reprezenta primul pas
către o bună colaborare: de exemplu, consultări periodice pe aspecte
legate de lucrători și standardele aflate în procesul de elaborare.

Cum te poate ajuta ETUC
ETUC reprezintă vocea sindicatelor și a lucrătorilor
europeni în procesul de standardizare.
Noi influențăm dezvoltarea standardelor în diferite moduri:

Prin participarea efectivă
la nivel de politici prin influențarea organelor
de conducere ale organizațiilor europene de
standardizare, a Comisiei Europene și a altor
importanți actori europeni în domeniul social.

Implicare directă
a experților noștri în comitetele tehnice de
standardizare.

Furnizăm pregătire specifică
(training)
experților noștri sindicaliști care participă în
comitetele tehnice și încurajăm crearea unei
rețele care să cuprindă reprezentanții lucrătorilor
implicați în procesul de standardizare. De
asemenea, informăm sindicatele despre noi
tendințe în standardizare.

Cum te poți implica?
1

Prin intermediul unei participări active și directe
în comitetele de standardizare, sindicaliștii pot avea
un cuvânt de spus atunci când standardul este elaborat. Ei oferă
expertiză de la un nivel de bază și contribuie la o reprezentare
mai echilibrată.

2

ETUC încurajează toți membrii organizațiilor membre,
care manifestă interes față de lumea standardelor

să ia legătura cu noi! De asemenea, dacă doriți să ne
atrageți atenția asupra unor aspecte în care ETUC ar trebui să
se implice, vă rugăm să ne contactați.
3

ETUC încurajează membrii săi să intre în contact
cu organismele naționale de standardizare
cu scopul de a colabora în elaborarea standardelor care au
un impact asupra lucrătorilor. Vă rugăm să nu ezitați să vă
contactați Organizația Națională de Standardizare din țara
dumneavoastră pentru a afla despre elaborarea standardelor
care privesc lucrătorii (și condițiilor acestora de muncă) și cum
vă puteți implica.
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