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Kako sastanke u initi 
uspje nijima



Od 1994. godine zaposleni 
u multinacionalnim 
kompanijama imaju pravo 
na obavje ivanje  
i savjetovanje na 
europskoj razini. Godine 
2001. uvedena je 
dodatna dimenzija koja 
podrazumijeva prava 
sudjelovanja u dru tvima 
koja su usvojila Statut 
europskog dru tva (SE).

Danas oko 20 000 
predstavnika radnika ima 
status lana nekog od 
europskih radni kih vije a  
ili reprezentativnih tijela 
nekog europskoga dru tva,  
te sudjeluju u najmanje 
jednom sastanku godi nje  
na kojima bi trebali 
dobivati informacije o svim 
pitanjima koja se ti u grupe 
u cjelini ili barem dviju 
podru nica u razli itim  
dr avama lanicama. 
Moraju biti savjetovani 
na vrijeme, na na in i uz 
sadr aj koji im omogu ava 
provesti dubinsku analizu, 
te izraziti mi ljenje koje 

Uvod



mo e biti uzeto u obzir u 
postupku odlu ivanja. 

Ova prava radnika sada su 
vrsto utvr ena u razli itim  

europskim direktivama 
kao i u nacionalnome 
zakonodavstvu kojim su 
te direktive prenesene. 
Milijuni eura i deseci tisu a  
radnih dana ula u se u 
organizaciju redovnih 
sastanaka, pa ipak velika 
je ve ina nezadovoljna 
ishodom svih tih nastojanja. 
Radni ka strana pri tome 
nije jedina koja izra ava 
nezadovoljstvo; takvo 
stajali te dijeli i uprava.

Cilj ove bro ure jest 
odgovoriti na te frustracije 
uz prakti ne savjete koji e 
vam pomo i da va i  
europski sastanci budu 
korisniji, u inkovitiji i  
uspje niji. 



1. Prije sastanka
Možda će zvučati kao klišej, no svejedno 
je točno: svaki uspješan sastanak počinje 
temeljitom pripremom. Doista, uspjeh 
uključenosti radnika na europskoj razini 
ne može se mjeriti trajanjem ili sadržajem 
godišnjeg sastanka; on u cijelosti ovisi o tome 
što se napravi ostalih 360 i više dana u godini.

savjet 1 razmi ljajte europski!
Prava na obavješćivanje i savjetovanje vrlo 
su snažna u nekim zemljama, dok u drugima 
gotovo ne postoje. Takva situacija stvara 
neravnotežu, posebno ako ste aktivni jedino 
na domaćem terenu. Pokušajte uprijeti pogled 
onkraj vlastitoga nacionalnog horizonta, 
razmislite što bi moglo biti zanimljivo vašim 
kolegama u drugim zemljama i podijelite 
informacije kojima raspolažete. Ako svi zajedno 
složite dijelove slagalice, veliki su izgledi da 
ćete steći dojam cjelovite europske slike koja 
stoji iza toga. 

savjet 2 irom otvorite o i i u i!
Lokalna radnička vijeća ili sindikalna 
povjereništva trebala bi biti primarni izvor 
informacija, no postoje i druge mogućnosti. 
Razgovarajte s kolegama i radničkim 
predstavnicima u drugim poduzećima i 
društvima u vašem sektoru, sudjelujte u 
sindikalnim sastancima, čitajte novine, pratite 

poslovne vijesti i izvještaje na televiziji. I ne 
zaboravite na internet: upišite naziv vašega 
društva u tražilicu i dobri su izgledi da ćete 
otkriti informacije kojih uopće niste bili svjesni. 

savjet 3 komunicirajte!
Komunikacija je ulje koje podmazuje motor 
europskoga radničkoga vijeća i tako omogućuje 
njegov nesmetani rad. Mogući strukturni 
pristup jest izraditi komunikacijsku mrežu, 
koja ima Izabrani odbor koji funkcionira 
poput pauka u središtu mreže i koordinira sve 
ostalo. No komunikacija jednako tako mora biti 
spontana. Kratka poruka poput „Što ima?“ ili 

„Sretan rođendan!“ uvijek je dobrodošla i jača 
veze i odnose među predstavnicima iz različitih 
zemalja. Ne govorite istim jezikom? Poslužite 
se (online) rječnikom ili zatražite nečiju pomoć. 
No osigurajte komunikaciju, 365 dana u godini. 

2. Utvr ivanje dnevnoga 
reda

“Naši sastanci su uvijek isti: niz bes-
korisnih prezentacija koje izgledaju 
moderno, a onda brzo natrag na 
aerodrom.”



savjet 1 provjerite i slu ite se va im 
sporazumom!
Tko je odgovoran za utvrđivanje dnevnoga 
reda? Koji su subjekti izrijekom spomenuti? 
Koliko vremena imate za postupak 
obavješćivanja i savjetovanja? Vaš sporazum 
predstavlja najvažniji dokument; o njemu se 
pregovaralo i sklopljen je s vašom upravom. 
Stoga se služite njime! Ako možete predložiti 
teme agende, tj. točke dnevnoga reda, nemojte 
propustiti tu priliku. Ako trebate dobiti sve 
dokumente dva tjedna prije sastanka, onda se 
pobrinite da se taj rok i poštuje. Vaš sporazum 
ne spominje ta prava? Pokušajte popraviti 
stvari u praksi, pokažite interes i nikad ne 
odustajte. 

savjet 2 budite selektivni!
Dnevni red s dvadeset točaka koji ne ostavlja 
vrijeme za raspravu je beskoristan. Bolje je 
imati samo pet točaka, s puno prostora za 
pitanja i odgovore. Ako dobijete sve dokumente 
prije sastanka, tada nema potrebe za iscrpnim 
predstavljanjem. Ako imate dugačak popis 
tema, odredite prioritete. Zapitajte se što je 
doista važno, koja je tema najaktualnija. Što 
stvarno trebate znati? Izbjegavajte općenita 
pitanja; možda ne dobijete odgovor koji ste 
tražili. Budite precizni, konkretni i dobro 
pripremljeni. 

savjet 3 budite proaktivni!
Ako ste otkrili transnacionalni projekt, ne 
čekajte da ga uprava stavi na dnevni red. 
Ako se nešto slično događa u dvije zemlje u 
kratkom vremenskom razdoblju, onda je vrlo 
vjerojatno kako je iza toga neka europska 
strategija. Zapamtite kako sintagma 

„mogući utjecaj“ ne znači nužno i negativne 
posljedice za dvije zemlje. Može se dogoditi 
da posljedice budu negativne za jednu zemlju, 
a pozitivne za drugu. Ako želite utjecati na 
proces odlučivanja, onda se morate pobrinuti 
da se tema što prije stavi na dnevni red. 

3. Priprema i provedba
“Isprva su naši sastanci bili prilično 
kaotični, ali sada je znatno bolje jer 
smo počeli donositi odluke tko će 
postaviti koja pitanja i pokušavati 
pronaći zajedničko stajalište na pri-
premnom sastanku.”

Dobro ste komunicirali tijekom cijele godine 
i zajednički pripremali dnevni red; sada treba 
osigurati da sam sastanak protječe bez većih 
problema. Odgovornost je svakoga člana da 
kritički čita sve dokumente koji su unaprijed 
poslani. Na pripremnom sastanku potrebno 
je popisati sva dodatna pitanja, utvrditi 
informacije koje nedostaju, te, po potrebi, 
odrediti glasnogovornike. Idealno, trebali biste 
imati i tzv. debriefing informativni sastanak, 
na kojemu se mogu ocijeniti novi elementi, te 
definirati prijedlog službenih stajališta. Tražite 
pomoć stručnjaka i sindikalnih koordinatora. 

savjet 1 govorite jednim glasom!
Razdvoji pa vladaj: drevni su Rimljani znali 
to načelo, a ono vrijedi i danas. Ako želite 
da se glas radnika čuje, preporučljivo je 
dogovoriti se o zajedničkim stajalištima, 
te imenovati jednu osobu, ili mali broj 
predstavnika koji će to stajalište predstaviti 
na sastanku. Izbjegavajte interna 
prepucavanja pred predstavnicima uprave! 
Ako je potrebno, zatražite timeout, odnosno 
stanku kako biste mogli razriješiti eventualna 
interna neslaganja prije nastavka sastanka. 







savjet 2 pozovite se na svoje pravo na 
savjetovanje!
Ne čekajte da od vas uprava ljubazno zatraži 
savjet o nekome projektu. Čak i ako ga ne 
zatraži, vaše je pravo izraziti svoje mišljenje o 
svim predviđenim mjerama, i to bi mišljenje 
trebalo biti uzeto u obzir. Međutim, uzmite 
dovoljno vremena za pripremu stajališta, te 
se pobrinite da ga barem većina predstavnika 
podržava. Nemojte samo kazati „da“ ili „ne“, 
već pronađite snažne argumente i predložite 
alternativu. U tome vam mogu pomoći 
stručnjaci i sindikalni koordinatori. 

4. to nakon sastanka?
“Neki kolege misle kako odlazim na 
te sastanke samo kako bih uživao u 
dobroj večeri i posjetio lijepe gradove. 
Uvijek se iznenade kada čuju da smo 
zapravo raspravljali o temama koje se 
tiču upravo njihovih radnih mjesta.”

Čim plenarni sastanak završi, počinje priprema 
za idući. Uspjeh transnacionalnoga dijaloga 
zahtijeva stalni trud. Zajednička je odgovornost 
svih članova osigurati primjereno praćenje 
onoga o čemu se raspravljalo. Doista, biti 
europski predstavnik ne znači počasnu dužnost 
niti oblik socijalnoga turizma. Tamo ste kako 
biste predstavljali interese svojih kolega. Vaša 
je dužnost izvijestiti kolege i vaš sindikat o 
sadržaju i rezultatima sastanaka. 

savjet 1 kujte eljezo dok je jo  vru e!
Jesu li raspravljene sve točke dnevnoga 
reda? Je li odgovoreno na sva pitanja? Ako su 
neka pitanja i dalje otvorena, možda trebate 
razmotriti osnivanje radnih skupina koje će 
uz pomoć stručnjaka detaljnije proučiti ta 
pitanja. Je li u pitanju neki hitan ili dugotrajan 
i dalekosežan projekt? Ne ustručavajte se 
zatražiti održavanje izvanredne sjednice. 
Temeljit, sadržajan i iskren dijalog, uz nužne 
resurse, bit će koristan svima. 

savjet 2 budite vidljivi na radnome 
mjestu!
Važno je biti u kontaktu s kolegama koje 
predstavljate. Uvijek biste ih trebali konzultirati 
prije svakog sastanka i na odgovarajući način ih 
informirati nakon sastanka. To možete učiniti 
kroz različite kanale: zajedničkom publikacijom, 
letcima na nacionalnoj razini, posebnom 
intranet web stranicom ili pak organiziranjem 
kolegija. Najbolje je pokušati postići sporazum 
na europskoj razini kojim bi se jamčio pristup 
svim stranicama i osiguralo vrijeme za sve 
članove u svakoj zemlji. 

5. Ne ujem, ne vidim, 
ne govorim: pitanje 
povjerljivosti
Ako uprava odbija prihvatiti i uvrstiti određenu 
točku na dnevni red, nemojte tek tako pristati 
na to. Pronađite argumente zašto je važno 
raspraviti to pitanje, ili ga pak uključiti u 



sklopu neke druge, šire teme. No što ako 
ipak dobijete informaciju, ali ste je dužni 
smatrati povjerljivom? Iako nije za očekivati 
da ćete dobiti izrazito osjetljive činjenice i 
podatke, može biti korisno pristati na oznaku 
povjerljivosti. Na taj način izgrađujete 
povjerenje, a ipak imate priliku biti uključeni 
u ranoj fazi i ostvariti stvarni utjecaj. Ipak, 
nemojte pristajati dok niste dobili odgovor na 
četiri ključna pitanja.

pitanje 1 za to?
Povjerljivost se nikada ne bi trebala 
upotrebljavati kako bi se ušutkali radnički 
predstavnici. Moraju postojati objektivni 
kriteriji na temelju kojih ćemo prosuditi zašto 
se neka informacija mora držati tajnom. Bi 
li nanijela štetu vašoj tvrtki ako bi bila javno 
objavljena? Može li ugroziti sklapanje nekog 
posla?

pitanje 2 tko?
Informacije nikada ne bi trebale biti ograničene 
samo na ljude koji sudjeluju u sastanku. Tko 
je još uključen: članovi u svojstvu zamjene, 
stručnjaci, kolege koji će pretrpjeti posljedice, 
sindikalni dužnosnici, sindikalni povjerenici, 
itd.?

pitanje 3 to?
Trebalo bi biti vrlo jasno koje se točno 
informacije trebaju smatrati povjerljivima. 
Ako dobijete cijeli paket dokumenata, teško je 
vjerovati da je sve tajna.

pitanje 4 koliko dugo?
Ništa nije tajna vječno, a informacije često 
procure upravo od uprave, a ne od radnika. 
Pokušajte dogovoriti vremenski okvir unutar 
kojega treba poštovati povjerljivost, vodeći 
računa o tome da vam tako nije prikraćena 
mogućnost sudjelovanja u ranoj fazi. 

6. Niste sami
“Moj sindikat organizira posebne sa-
stanke i edukaciju svake godine. To mi 
stvarno pomaže da se osjećam osnaže-
nijim kao europski predstavnik.”

Osjećate se izgubljeno? Tražite inspiraciju? 
Treba vam podrška u suočavanju s vrlo 
složenom situacijom u vašemu društvu? Ne 
očajavajte, uvijek vam netko može pomoći. I 
stvarno, europsko radničko vijeće dio je široke 
mreže ljudi i organizacija koje vam mogu dati 
svu potrebnu pomoć i podršku kako biste 
ostvarili uspjeh. Da pojednostavimo, možemo 
ih grupirati na tri razine.

razina 1 u i krug
Osvrnite se oko sebe. Razgovarajte s kolegama 
iz drugih zemalja. Ne zaboravite redovito 
informirati vaše zamjene. Izabrani odbor, 
predsjednik i/ili tajnik odgovorni su za 
koordiniranje aktivnosti između sastanaka. 
Kada je to potrebno, osigurajte i stalnu 
razmjenu s radničkim predstavnicima na razini 
uprave. 



razina 2 krug za kontakt
Europske sindikalne federacije mogu pomoći 
imenovanjem koordinatora. Brojni sindikati na 
lokalnoj razini organiziraju sastanke i edukaciju 
za svoje predstavnike na europskoj razini. 
Trebali biste informirati lokalne radničke 
predstavnike i kolege općenito o svome radu. 
S druge strane, oni vam mogu biti vrijedan 
izvor informacija za buduće europske rasprave. 
Pomna priprema na lokalnoj razini može biti 
korisna kako bi se transnacionalna pitanja 
promatrala iz drugoga kuta. 

razina 3 krug za podr ku
Stručnjaci vam mogu pomoći analizirati 
financijske podatke, razumjeti strategiju grupe 
ili razraditi alternativne prijedloge. Europske 
sindikalne federacije organiziraju konferencije 
i radionice. ETUI i druge organizacije bliske 
sindikatima nude krojene treninge, pružaju 
specifična znanja i razvijaju posebne materijale. 
Puno korisnih materijala možete pronaći na 
internetskim stranicama kao što su worker-
participation.eu i ewcdb.eu. Konačno, razmjena 
najboljih praksi s predstavnicima iz drugih 
multinacionalnih kompanija može biti korisna 
i poučna.

7. Korisni primjeri
Dobar argument ne rješava sve probleme, niti 
je jamstvo savršenoga funkcioniranja europskih 
radničkih vijeća. No ipak, predstavlja čvrst 
temelj na kojemu je moguće graditi učinkovitu, 
uspješnu i korisnu praksu. Pregovori su 
uvijek stvar obostranih ustupaka, pronalazaka 
kompromisa koji su prihvatljivi svim stranama. 
Iako su pregovori složen i težak proces, rezultat 
može biti vrlo vrijedan. Kao posljednji u nizu 
savjeta, donosimo izbor članaka o „najboljim 
praksama“ koji vam mogu pomoći da vaši 
europski sastanci budu uspješniji. 

primjer 1 Zaposleni ko vije e Europe 
ABB, 27. o ujka 2001.

“Između sastanaka, informacije će se 
razmjenjivati među članovima. Primarna 
sredstva komunikacije su Lotus Notes, e-mail, 
telefon i faks. Članovi moraju osigurati pomoć 
oko prijevoda u slučaju primitka faksa ili dopisa 
na engleskom jeziku. Članovi će podnijeti 
izvještaj svojim nacionalnim tijelima o 
pitanjima o kojima se raspravlja na sastancima 
Zaposleničkoga vijeća ABB-a i prenijeti mu 
prijedloge i reakcije.”



primjer 2 Europsko radni ko vije e 
AXA Grupe, 6. listopada 2005.

“Uprava je suglasna osigurati sve dokumente 
dovoljno rano kako bi članovi Europskoga 
radničkoga vijeća mogli dati komentare ili 
postaviti pitanja u razumnom vremenskom 
roku.”

primjer 3 Europsko radni ko vije e 
GdF Suez, 6. svibnja 2009.

“Osnivaju se stalne radne skupine radi 
promicanja socijalnoga dijaloga na temelju 
suradnje. Zadaća tih radnih skupina je promicati 
obavješćivanje, savjetovanje i socijalni dijalog, 
kao i temeljitije analizirati teme koje su 
specifične za svaki sektor djelatnosti, posebice 
u odnosu na strategiju, te s ekonomskog, 
financijskog i socijalnog (uvjeti rada, zaštita 
zdravlja i sigurnosti) gledišta. Predviđena su dva 
sastanka godišnje. Sastancima radnih skupina 
prethodi pripremni sastanak, a nakon njih 
briefing sastanak, u svrhu sastavljanja izvještaja 
za Europsko radničko vijeće.”

primjer 4 Europski forum Barclays 
grupe, 29. svibnja 2002.

“Članovi Europskoga foruma BG-a odgovorni 
su za predstavljanje stajališta svojih članova. 
K tome, odgovorni su za dobivanje mišljenja 
svojih članova i povezivanja s odgovarajućim 
nacionalnim radničkim vijećima.”

primjer 5 Europsko radni ko vije e 
Tyco Internationala, 22. velja e 2007.

“Radnički predstavnici i predstavnici u svojstvu 
zamjene moraju, u obavljanju svojih funkcija, 
imati pristup telefonu, faksu, e-mailu, računalu 
i fotokopirnom stroju. Tamo gdje taj pristup 
nije moguć, lokalna uprava će surađivati s 
radničkim predstavnicima kako bi im osigurala 
pristup za vrijeme radnoga vremena.”

primjer 6 Europsko radni ko vije e 
American Standard Companies, 8.  
o ujka 2005.

“Uprava može uvesti uvjet povjerljivosti ako 
za to postoje razumni temelji. Izjava će biti 
objavljena što je prije moguće prije razmatranja 
dotičnog pitanja. U izjavi će biti navedeni 
temelji za uvođenje uvjeta, koje su pisane i 
usmene informacije obuhvaćene, koliko dugo 
vrijedi taj uvjet, te postoje li osobe na koje se 
uvjet povjerljivosti ne odnosi.”

primjer 7 Europsko radni ko vije e 
Electroluxa, 7. studenoga 2006.

“Članovi Europskoga radničkoga vijeća mogu 
poslati svoja stajališta, pitanja i primjedbe na 
prijedlog dnevnoga reda i na bilo koju određenu 
temu na koju se žele usredotočiti. Kada neka 
zemlja ima više predstavnika, oni mogu 
međusobno raspravljati prijedlog dnevnoga 
reda najmanje tri sata. Sličan postupak može se 
primijeniti i u slučaju zemalja koje su okupljene 
u skupinu.”



European
Trade Union Institute
Bd du Roi Albert II, 5
1210 Brussels
Belgium
+32 (0)2 224 04 70
etui@etui.org
www.etui.org

Ovu brošuru sastavio je Centar kompetencija 
europske radničke participacije (EWPCC). Prva 
je to brošura u nizu praktičnih, ilustriranih 
priručnika namijenjenih radničkim 
predstavnicima u transnacionalnim tijelima za 
obavješćivanje i savjetovanje.

Urednički tim Bruno Demaître (etui), 
Romuald Jagodzinski (etui) 
Ilustracije © Juan Mendez 
Grafički dizajn Coast-Agency

Izvornik ovoga priručnika objavljen je na 
engleskom jeziku. Hrvatski prijevod izrađen 
je uz podršku Saveza samostalnih sindikata 
Hrvatske. Prijevod: Dijana Šobota.

Za više informacija, molimo kontaktirajte: 
Bruno Demaître, ETUI 
bdemaitre@etui.org

@ European Trade Union Institute, 2019
D/2019/10.574/08
ISBN : 978-2-87452-520-9
ISBN : 978-2-87452-521-6 (electronic version)

ETUI financijski podržava Europska unija.
Europska unija nije odgovorna za korištenje informacija 
sadržanih u ovoj publikaciji.

Logo FSC


