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NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET  (ILO)                           TMCPI/2011/13 
 
Háromoldalú ülés a szociális párbeszéd erősítéséről, 
a szerkezetváltásról és hatásairól a foglalkoztatásra a 
vegyiparban és gyógyszeriparban 

Genf 2011. okt.24-27. 

 

 

Háromoldalú ülés a szociális párbeszéd erősítéséről, a szerkezetváltásról és  

hatásairól a foglalkoztatásra a vegyiparban és gyógyszeriparban. 

A háromoldalú ülés a szociális párbeszéd erősítéséről, a szerkezetváltásról 
és hatásairól a foglalkoztatásra a vegyiparban és gyógyszeriparban, 
találkozóján, Genfben, 2011. okt. 24 – 27. az ülés 2011. okt. 27. napján az 
alábbi következtetéseket fogadja el:  

 

Általános felvetések: 
 
1. A szociális párbeszéd a munkavállalói 1 képviselők és 

munkáltatók között értékes eszköz a vegyipar és gyógyszeripar 
szerkezetváltozásának kezelése során, ezért hozzájárul ahhoz, 
hogy igazságos eredmény szülessen minden érintett fél 
szempontjából globális, regionális, nemzeti vagy vállalati 
szinten. Az ilyen párbeszédre a lehetős legkorábbi szakaszban 
sor kell, hogy kerüljön, amennyiben szükséges, a nemzeti 
törvényeknek és szokásoknak megfelelően. A kormány 
támogathatja a szociális párbeszédet azzal, hogy biztosítja a 
szükséges jogi és szabályozói környezetet és 
mechanizmusokat az ILO alapvető elveinek és a munkával 
kapcsolatos jogoknak megfelelően, melyek lehetővé teszik a 
szociális partnerek számára, hogy hatékony párbeszédet 
folytassanak.   

 

1 A szövegben a „munkavállalói képviselő” kifejezést a Munkavállalói 
Képviselők Egyezménye 1971 (No.135)  3.Cikk értelmében használjuk, 
mely a következőket mondja ki:  

Ezen Egyezmény céljából a „munkavállalói képviselő” 
kifejezés azt a személyt jelenti, aki a nemzeti jog vagy 
gyakorlat értelmében annak ismerhető el,  azaz - 

 (a) szakszervezeti képviselő, tehát szakszervezet által 
kinevezett vagy választott képviselő ezen szakszervezet 
tagjainak képviseletére, vagy 

(b)    választott képviselő, tehát olyan képviselő, akit a 
vállalt munkavállalói szabadon választottak a nemzeti 
jog vagy a kollektív szerződés rendelkezéseinek 
megfelelően és akinek és akinek feladatai nem 
tartalmaznak olyan tevékenységeket, melyek az érintett 
ország  szakszervezeteinek kizárólagos előjogának 
tekinthetők.  

 

A szerkezetváltás hatása a foglalkoztatásra a 
vegyiparban és gyógyszeriparban. 
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2. A vegyipar és a gyógyszeripar számára a szerkezetváltás 
egyaránt jelent kihívásokat és lehetőségeket .A munkaerő 
kereslet és kínálat globális egyensúlyhiánya további 
nehézségeket jelentenek. Vannak olyan országok, ahol a 
technológiai innováció a foglalkoztatás csökkenéséhez vezetett, 
míg a demográfiai változás, különösen a korosodó lakosság és a 
növekvő munkavállalói migráció a munkaerő kínálat 
csökkenéséhez csökkenését okozta. Ezen kívül sok országban 
egyre kevésbé illeszkedik az ágazati szakmai követelmény és 
szaktudás kínálat, és az országok eltérő mértékben biztosítottak 
forrásokat és invesztáltak az oktatásba és szakképzésbe. A 
szerkezetváltás a  vegyiparban és a gyógyszeriparban nem 
befolyásolhatja az ILO 1998 Nyilatkozatában megfogalmazott 
munkával kapcsolatos jogokat és alapelveket 2 . Ezen kívül, a 
vegyiparban és a gyógyszeriparban további változás várható, 
hogy még nagyobb mértékben járuljanak hozzá a fenntarthat 
fejlődéshez. A szociális párbeszéd nagyon fontos eszköz ahhoz,, 
hogy az ágazat felkészülhessen ezekre a változásokra. 
 

A globális foglalkoztatási paktum végrehajtása (Global Jobs Pact)  
 

3. Az ILO három oldala hisz abban, hogy Globális foglalkoztatási 
paktum, amelyet egyhangúlag fogadtak el a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet 2009-es konferenciáján, a szociális 
párbeszéd alapján pozitív kereteket biztosít a helyi, nemzeti vagy 
regionális intézkedésekhez, melyek célja, hogy segítse kilábalni 
a tagállamokban a vegyipart és a gyógyszeripar a globális 
gazdasági és pénzügyi válságból, és ezért a szerkezetváltások 
folyamatában azt segíteni kell és figyelembe kell venni. Ezért a 
munkáltatók és munkavállalók összpontosítsanak a tisztességes 
munkára, 3 , a versenyképesség erősítésére és a munkavállalók 
foglalkoztathatóságára. Az erőfeszítések során természetesen 
foglalkozni kell a munkahelyi egészség és biztonság kérdésével 
is.  

 

2 ILO Nyilatkozat az alapvető munkahelyi jogokról és elvekről.  

3 A tisztességes munka tág fogalom, az ILO Szociális igazság 
a tisztességes globalizációért Nyilatkozatában. A Főigazgató 
1999-ben hirdette meg „férfiak és nők lehetőségeiként a 
tisztességes és produktív munka megszerzésére a 
szabadság, egyenlőség, biztonság és az emberi méltóság 
feltételei mellett”. A Tisztességes Munka programja  négy 
stratégiai célt tartalmaz, a nemek közti egyenlőség átfogó 
célkitűzésével: munkahelyteremtés, jogok biztosítása a 
munkahelyeken, aszociális védelem kiterjesztése és a szociális  

 

párbeszéd segítése. A 4 stratégiai cél egymástól 
elválaszthatatlan, egymással összefügg és egymást 
kölcsönösen segíti.  Bármelyik erősítésének hiánya a többi cél 
elérését is veszélyezteti..  
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Készségek, végzettségek, szakképzés és 
oktatás a vegyipar és gyógyszeripar 
fenntartható fejlődése érdekében  

 
4. A tudományos, műszaki és termelési készségekkel rendelkező 
munkavállalók hiánya a vegyiparban és a gyógyszeriparban az 
egyik legnagyobb kihívás, nagyobb és folyamatos ojtatási és 
szakképzési beruházást, ráfordítást igényel, ha biztosítani akarjuk 
a jövőben a fenntarthatóságot. 
 
5. A kormányok és szociális partnerek közösen felelősek azért, 
hogy megfelelő források álljanak rendelkezésre, hogy olyan 
programokat dolgozzanak ki és valósítsanak meg, melyek 
fokozzák, felértékelik a munkavállalók szakmai készségeit, hogy 
továbbra is segítsék az ágazat életképességének fenntartását. A 
szociális párbeszéd a különböző országok nemzeti jogát és 
gyakorlatát figyelembe véve sarkalatos szerepet kell, hogy 
játsszanak az oktatás és a szakképzés eredményének 
meghatározásában és erősítésében, hogy a legmegfelelőbb 
egyensúly alakuljon ki az ágazat, a munkavállalók és a társadalom 
egészének érdeke között. 
  

Fiatal férfi és női munkavállalók 
számára vonzóvá tenni a 
vegyipart és gyógyszeripart 

6. A tisztességes munka segítése, a versenyképesség 
fenntartása és a vegyipar és gyógyszeripar teljesítményének és 
imázsának fokozása érdekében a szociális partnerek és 
kormányok folytassák a munkát az olyan terülteken mint  munka-
magánélet egyensúlya, nemek egyenlősége és munkahelyi 
egészség és biztonság. Ezen kívül a kormányok és a szociális 
partnerek működjenek együtt a minőségi oktatás, életen át tart 
tanulás és szakképzés biztosítása érdekében és ezzel 
gondoskodjanak jobb karrier-fejlődési lehetőségekről, melyek 
egyben emelik az ágazatok vonzerejét a nőkés férfiak  körében. 
Egy ilyen munka javítja az ágazat vonzerejét a fiatalok körében is.    

 

A szerződéses és kölcsönmunka kihívásai 
és lehetőségei a vegyiparban és 
gyógyszeriparban  

 
7. Ahol szerződéses és kölcsön-munkavállalók alkalmazása 
válik szükségessé, a vegyipar és gyógyszeripar vállalatainak 
minden esetben biztosítani kell, hogy a nemzeti munkahelyi 
egészség és biztonsági szabályokat és az alkalmazott jó 
gyakorlatokat az ILO lapvető elveinek és munkahelyi jogainak, 
és a vonatkozó nemzetközi munkaügyi normáknak megfelelően 
ezekre munkavállalókra is alkalmazzák. A szerződéses és 
kölcsön-munkavállalók ugyanolyan alapvető munkahelyi jogokat 
élvezzenek, mint a vállalat közvetlenül alkalmazott 
munkavállalói.  
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A szociális párbeszéd a jobb munkaügyi 
kapcsolatokat biztosító légkört segítik a 
vegyiparban és gyógyszeriparban 

8. A szociális párbeszéd lényeges szerepet játszik a vegyipar és 
gyógyszeripar szerkezetváltási folyamatának sikerében. A 
hatékonysághoz elengedhetetlen, hogy a párbeszédre az alábbiak 
szerint kerüljön sor:  
■ kellő időben és tartalommal a lehető legkorábbi szakaszban;  
■jó munkaügyi kapcsolatok keretében a munkáltatók és 
munkavállalók, valamint szervezeteik közötti kölcsönös tisztelet 
alapján, az együttműködés és jóhiszeműség szellemében; 
■vegye figyelembe és foglalkozzon lehetséges szerkezetátalakítási 
forgatókönyvekkel, módozatokkal és azok hatásaival a 
managementre és munkavállalókra;  
■ teljes és érdemi véleménycserére alapozva;  
■ a a management a munkavállalóknak és képviselőiknek a lehető 
legkorábbi szakaszban átadott releváns információja alapján; 
valamint  
■ a munkáltatók és munkavállalók képviselőinek, és ha szükséges, az 
érintett kormányzati egységek  bevonásával.  

9. A jó szociális párbeszéd gyakorlatának része a szerkezetváltás 
során, hogy a folyamat menetrendjét és tartalmát világosan 
meghatározzák a munkáltatók és munkavállalók és képviselőik 
konzultációja során. A párbeszéd akkor hatékony, ha megfelel a 
nemzeti jogszabályoknak, gyakorlatnak és a vonatkozó ILO elveknek 
és normáknak. Több országban él a jó szociális párbeszéd gyakorlata, 
ami értékes modellként szolgálhat, dokumentálható és terjeszthető 
más országok szociális partnereinek tájékoztatása érdekében. 
 

10 A szerkezetváltással kapcsolatos szociális párbeszéd. 
egyebek között ki kell hogy terjessze a tisztességes 
munkafeltételekkel biztosított foglalkoztatási lehetőségeket és a 
munkavállalók foglalkoztathatóságát azzal, hogy nagyobb 
oktatási, szakképzési és életen át tartó tanulási ráfordításokat  
biztosít minden munkavállaló számára, ugyanakkor megpróbálja 
növelni az ágazatban működő vállaltok versenyképességét is.  

11. A megbeszélésen elhangzott, és a résztvevők üdvözöltél a 
Genfben 2011. máj. 26-án elfogadott “Avegyipari globális szociális 
párbeszéd megkezdése (Genfi nyilatkozat)” ( Starting Global Social 
Dialogue in the Chemical Industry /Geneva Declaration) c. kétoldalú 
megállapodást a Vegyipari Munkáltatói Munkaügyi Kapcsolatok 
Bizottsága (Chemical Employers’ Labour Relations Committee /LRC) 
és a Bánya, - Energia - és Vegyipari Dolgozók Nemzetközi 
Szövetsége (ICEM) Között. A Genfi Nyilatkozik nem kötelező érvényű 
a kormányzatokra nézve.  
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A KKV-k fenntarthatóságának javítása és a 
tisztességes munka érvényesülésének 
segítése a szociális párbeszéden keresztül a 
vegyiparban és gyógyszeriparban 

 
12. A tisztességes munka az ILO meghatározásában ugyanolyan 
fontos a kis- és közepes vállaltoknál (KKV-k), mint bármely más 
vegyipari és gyógyszeripari nagyvállalatnál. A szociális párbeszédet 
megfelelő szinten és minden méretű vállalnál, ezek között a KKV-
knál is le kell folytatni, olyan formában, hogy a két ágazat 
célkitűzéseit elérhesse.  

 

Az ILO jövőbeni tevékenységei 

 

13.  Az Irányító Testület 2011. márc.31.-én 4  ülésén 2012-13-ra 
elfogadott vegyipari és gyógyszeripari tevékenységek alapján az 
alábbi ILO tevékenységeket ajánlja:  

■ A kormányokkal, a munkáltatókkal és munkavállalókkal 
együttműködve az ILO indítson olyan tevékenységeket és 
programokat, amelyekkel segítik a vegyipari és gyógyszeripari 
vállalatokban az ILO az alapvető munkahelyi  elvekről és 
jogokról szóló Nyilatkozatának é annak ellenőrzésének, az ILO 
multinacionális vállalatok és szociális politika alapelveinek 
háromoldalú nyilatkozatának, valamint az ILO Globális 
foglalkoztatási paktumának  érvényesülését. 
 
 
 
 
4Az irányító Testület 2011. márc.30. ülésén elfogadott  ILO akciók 
2011 (GB.310/STM/1, 25-26 bek.).  

Globális Párbeszéd Fórum olyan kezdeményezésekről, 
amelyek segítik a tisztességes és produktív munka 
érvényesülését a vegyiparban  

Egy Globális Párbeszéd Fórum alakítását javasolják, 
mely megtárgyalja a tisztességes és produktív munka 
érvényesülését a vegyiparban. Ez a Fórum vizsgálná meg, 
mely kezdeményezések a szociális párbeszédet a produktív 
munka előmozdításának érdekében a vegyiparban és 
gyógyszeriparban, különösen a kis- és közepes 
vállalkozásoknál. 

 Az  ILO multinacionális vállalatok és szociális politika 
alapelveinek háromoldalú nyilatkozatának alapján (MNE 
Nyilatkozat) a vita felmérheti, hogy a vállalat szociális 
felelőssége körében tett kezdeményezések és a megjelenő 
önkéntes kezdeményezések kapcsolata hogyan erősíthető 
a vegyiparban és gyógyszeriparban globális és nemzeti 
szinten   
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■   A szociális partnerek és a kormány konzultációjában és 
ahol szükséges, az ILO tegyen ellenőrző (follow-up) 
lépéseket és készítsen részletes, mély tanulmányokat a 
vegyipari és gyógyszeripari szerkezetátalakítás és vállalati 
szerkezetváltás hatásairól, ezen belül a szerződéses és 
kölcsönmunkáról, valamint a nők és fiatal munkavállalók 
foglalkoztatásáról.  

■ Az ILO erősítse az ágazat szociális partnereinek 
képességét, dolgozzon ki és valósítson meg a szociális 
párbeszéd minden szintjére vonatkozóan közös ötleteket 
és egyéni helyzetekre szabott rendszereket ezen elvek 
valamint az ILO egyezményei és egyéb eszközei alapján, 
melyek lehetővé teszik a szociális partnerek számára a 
konstruktív együttműködést és működésük 
versenyképességének fenntartását. Ezek a 
tevékenységek összekapcsolhatók annak érdekében, 
hogy megfelelően támogassák globális szinten az ágazati 
párbeszéd kezdeményezéseit.    

■ Az ILO biztosítsa, hogy megfelelő ellenőrző 
tevékenységekre és programokra is sor kerül. Ebben az 
összefüggésben a vonatkozó ILO munkahelyi biztonság és 
egészség (OSH) egyezmények és más eszközök 
ratifikálásának és végrehajtásának ösztönzése, valamint az 
OSH terén bevált gyakorlatok és tapasztalatok cseréje 
prioritást kell, hogy élvezzen. 


