УЧРЕДИТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА РЕГИОНАЛНАТА МРЕЖА
НА СИНДИКАТИТЕ ОТ ЕНЕРГЕТИКАТА В ЮГОИЗТОЧНА
ЕВРОПА
Днес, на 30/09/06 год. в Халкидика, долуподписаните
представители на Синдикалните организации от енергетиката, се
срещнахме, разговаряхме и решихме обединявянето на вече
съществуващите мрежи и създаването на мрежа с наименование
" Регионална мрежа на синдикатите от енергетиката в югоизточна
Европа",
която
включва
синдикатите
от
електроенергията, петролната промишленост, природния газ,
възобновими и алтернативни енергийни източници, изкопаеми и
химическата промишленост в юго-източна Европа, и приехме
Устава й.
Регионалната мрежа на синдикатите от юго-източна Европа:
1. Се бори за опазването на мира, спомага за развитието на
приятелството и сътрудничеството на народите и страните от
юго-източна Европа.
2. Противопоставя се на
религиозна и расова,

всякакъв вид дискриминация,

3. Стратегическа цел на регионалната мрежа е запазването на
интересите на трудещите се и на източниците на богатства в
юго-източна Европа.
4. Стратегическа цел и задължение на регионалната мрежа на
синдикатите от юго-източна Европа е да се превърне в
равнопоставен партньор в диалога със Съвета на министрите на
енергийната общност и уважаван събеседник на компетентната
комисия в Европейския съюз.
5. Предлага на Съвета на министрите на енергийната общност
подписването на регионален трудов договор, който ще ангажира
правителствата на страните от юго-източна Европа.
6.
Последователно се бори срещу разграждането на
държавните предприятия и приватизацията на предприятията
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за комунални услуги.
7. Изисква от работодателите и правителствата прилагането и
уважението на международните трудови договори за правата на
трудещите се и синдикалните организации.
8. Посредничи и се намесва в различията на синдикалните
организации на членовете на мрежата и правителствата на
страните от нашия регион.
9. Следи, проучва и реагира пряко и динамично на европейските
и световни събития в сектора на енергетиката.
10. Сътрудничи с PSI, ICEM, EPSU,EMCEF и други европейски и
международни синдикални организации.
11. Насърчава сътрудничеството на синдикатите в областта на
културата, спорта, екологията, човешките права и равноправието
между двата пола.

УЧРЕДИТЕЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ:
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