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Na začátku prosince se EFBWW zaměřila na dlouhodobou problematiku zaměstnávání pracovníků
třetích zemí ve stavebnictví v EU.

V současné době v rámci evropského
stavebnictví pozorujeme silnější přítomnost stavebních
firem ze třetích zemí. To je vidět v rostoucím počtu
převzetí evropských společností a ve zvýšené účasti v
procedurách evropských veřejných soutěží. Pozorujeme
také rostoucí počet pracovníků vyslaných ze třetích
zemí do EU a zejména do stavebnictví.

Následující den (tj. 4. 12.) se konala v dopoledních
hodinách předporada EFBWW, kde byl workshop
zhodnocen
a
především
byly
představeny
a prodiskutovány návrhy federace EFBWW na

možný společný postup pro odpolední jednání
s FIEC.

Tato situace vyvolává obavy a představuje
výzvu, pokud jde o vytváření spravedlivých
vyrovnaných podmínek, pokud jde o rovné zacházení,
prosazování pracovního práva, sociální ochrany
a sociálních práv (BOZP, pracovní podmínky apod.).
FIEC a federace EFBWW uspořádaly na tuto
problematiku e-workshop, kde byla posouzena aktuální
situace a vývoj a byl zhodnocen dopad pracujících
státních příslušníků a společností třetích zemí ve
stavebnictví. Workshop se konal 3. prosince 2020 a za
OS Stavba ČR se ho zúčastnili Ing. Pavel Zítko,
Bc. Iveta Pýchová, Per Janoušek a Pavel Kučera.

Dne 4. 12. odpoledne se konal sociální dialog
EFBWW s FIEC. První polovina jednání byla
zaměřena na představení návrhů na společný postup
jak ze strany EFBWW, tak i FIEC, ke kterým
následovala diskuse.
Druhým bodem jednání bylo představení nového
společného projektu „FELM“ - „Lepší fungování
Evropského trhu práce ve stavebnictví“.
V roce 2020 přijaly EFBWW a FIEC svůj víceletý
pracovní program pro stavebnictví pokrývající
čtyřleté období (2020–2023).
V rámci víceletého závazku evropští sociální partneři
ve stavebnictví zdůraznili výzvy na evropském trhu
práce, spojené se zvýšeným počtem společností
a pracovníků, kteří jsou státními příslušníky třetích
zemí.

Tyto aktuality obsahují volně šiřitelné informace, které nepodléhají dodatečnému souhlasu autora.
Vaše náměty a podklady pro příští vydání posílejte na e-mail: stavba@cmkos.cz

