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GGllii  eemmeennddaammeennttii  rriicceevvuuttii  ddaaggllii  aaffffiilliiaattii  ssoonnoo  ssttaattii  ddiissccuussssii  ddaall  CCoommiittaattoo  
EEsseeccuuttiivvoo  ee  ddaallllaa  CCoommmmiissssiioonnee  RRiissoolluuzziioonnii  ee  MMoozziioonnii  ((RRMMCC))..  LLaa  mmaaggggiioorr  
ppaarrttee  ddeeggllii  eemmeennddaammeennttii  ssoonnoo  ssttaattii  aacccceettttaattii  ee  iinntteeggrraattii  nneellllaa  bboozzzzaa  ddii  
PPrrooggrraammmmaa  ddii  llaavvoorroo  ppeerr  iill  22000077--22001111..  

  

IIll  pprreesseennttee  ddooccuummeennttoo  ccoonnttiieennee  iinnvveeccee  ii  rreessttaannttii  eemmeennddaammeennttii  aall  
PPrrooggrraammmmaa  ddii  llaavvoorroo  22000077--22001111,,  ccoonn  llee  rraaccccoommaannddaazziioonnii  iinn  mmeerriittoo  aadd  
eessssii  ddeecciissee  ddaallllaa  CCoommmmiissssiioonnee  RRiissoolluuzziioonnii  ee  MMoozziioonnii  nneellllaa  ssuuaa  uullttiimmaa  
rriiuunniioonnee  ddeell  2255  aapprriillee  22000077..  

  

ÈÈ  ccoommppiittoo  ddeell  CCoonnggrreessssoo  ddeecciiddeerree  iinn  mmeerriittoo  aallll’’aaddoozziioonnee  ddeell  PPrrooggrraammmmaa  
ddii  llaavvoorroo  ddeellllaa  FFEEMM  ppeerr  iill  22000077--22001111..  
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PROPOSTA DI PROGRAMMA DI LAVORO DELLA 
FEM PER IL 2007-2011 

  
  
IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE    
  
1) La glloobbaalliizzzzaazziioonnee,,  llaa  rraappiiddiittàà  ddeeii  mmuuttaammeennttii  tteeccnnoollooggiiccii,,  ee  ll’’eemmeerrggeerree  ddii  
eeccoonnoommiiee  ddiinnaammiicchhee  ee  iinn  ccrreesscciittaa  iinn  ppaaeessii  qquuaallii  llaa  CCiinnaa,,  llaa  RRuussssiiaa,,  ll’’IInnddiiaa  ee  iill  BBrraassiillee,,  
hhaannnnoo  mmoollttoo  iinntteennssiiffiiccaattoo  llaa  ccoonnccoorrrreennzzaa  aa  lliivveelllloo  mmoonnddiiaallee..  LL’’iinndduussttrriiaa  eeuurrooppeeaa,,  iinn  
ppaarrttiiccoollaarree  nneell  sseettttoorree  mmeettaallmmeeccccaanniiccoo,,  èè  ddiivveennuuttaa  ooggggeettttoo  ddii  mmuuttaammeennttii  ssttrruuttttuurraallii  
ddii  vvaassttaa  ppoorrttaattaa,,  ee  rriissttrruuttttuurraazziioonnii  rraaddiiccaallii..  SSee  ll’’iinndduussttrriiaa  eeuurrooppeeaa  iinntteennddee  
ssoopprraavvvviivveerree  iinn  qquueessttoo  aammbbiieennttee  sseemmpprree  ppiiùù  ccoommppeettiittiivvoo,,  ssoolloo  uunnaa  ccooooppeerraazziioonnee  
ffoorrttee  ee  dduurreevvoollee  ffrraa  llee  ppaarrttii  ssoocciiaallii  ppoottrràà  ggaarraannttiirree  llaa  ccaappaacciittàà  ddii  ffaarr  ffrroonnttee  aallllee  ssffiiddee  
cchhee  llaa  aatttteennddoonnoo..    
 
2) IIll  mmuuttaammeennttoo  nneellll’’aammbbiieennttee  eeccoonnoommiiccoo  ee  ssoocciiaallee  iinn  ccuuii  vviivvoonnoo  ii  llaavvoorraattoorrii  ee  ii  
ssiinnddaaccaattii  mmeettaallmmeeccccaanniiccii  ccoossttiittuuiissccee  llaa  bbaassee  ddeell  llaavvoorroo  ddeellllaa  FFEEMM  nneell  pprroossssiimmoo  
ppeerriiooddoo  ccoonnggrreessssuuaallee..  IIll  ggrraavviissssiimmoo  ccaalloo  ddeellll’’ooccccuuppaazziioonnee  nneellll’’iinndduussttrriiaa  
mmeettaallmmeeccccaanniiccaa  eeuurrooppeeaa  ccaauussaattoo  ddaaii  mmuuttaammeennttii  tteeccnnoollooggiiccii,,  ddaallll’’aauummeennttoo  ddeellllaa  
pprroodduuttttiivviittàà  ee  ddaallllee  ddeellooccaalliizzzzaazziioonnii,,  rraapppprreesseennttaa  llaa  pprriinncciippaallee  ssffiiddaa  ppeerr  ii  pprroossssiimmii  
aannnnii..  PPeerrttaannttoo  llaa  FFEEMM  ssoottttoolliinneeaa  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  iinntteeggrraarree  nneell  mmooddoo  ppiiùù  eeffffiiccaaccee  ggllii  
ssttrruummeennttii  ddii  iinntteerrvveennttoo  ddeeii  ssiinnddaaccaattii  iinn  EEuurrooppaa.. 
 
33)) La FEM svilupperà con il massimo approfondimento le politiche relative a temi 
importanti che hanno un impatto sulla contrattazione collettiva, la politica 
industriale, le politiche a livello aziendale e il dialogo sociale..  DDooppoo  aavveerr  ccoossttrruuiittoo  
nneeggllii  aannnnii  ssccoorrssii  llee  ssttrruuttttuurree  ee  llee  ccoonnddiizziioonnii  nneecceessssaarriiee  ppeerr  ooppeerraarree  iinn  qquueessttee  ccrruucciiaallii  
aarreeee  ddii  iinntteerrvveennttoo,,  ooggggii  llaa  FFEEMM  ee  llee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  aadd  eessssaa  aaffffiilliiaattee  ddeevvoonnoo  
rraaffffoorrzzaarree  eedd  aapppprrooffoonnddiirree  iill  llaavvoorroo  iinn  qquueessttii  ccaammppii  ccoossìì  eesssseennzziiaallii..  CC’’èè  iinnoollttrree  iill  
bbiissooggnnoo  ddii  uuttiilliizzzzaarree  llee  nneecceessssaarriiee  rriissoorrssee  ffiinnaannzziiaarriiee  eedd  uummaannee  nneell  mmooddoo  ppiiùù  
eeffffiiccaaccee..  IIll  pprreesseennttee  pprrooggrraammmmaa  ddii  llaavvoorroo  ddeellllaa  FFEEMM  ppeerr  iill  ppeerriiooddoo  ccoonnggrreessssuuaallee  
22000077--22001111  èè  iill  rriifflleessssoo  ddii  qquueessttii  bbiissooggnnii,,  ee  ddeellll’’iimmppeeggnnoo  aa  ttrroovvaarree  iill  ggiiuussttoo  eeqquuiilliibbrriioo  
ffrraa  nneecceessssiittàà  ppoolliittiiccoo--pprraattiicchhee  ee  rriissoorrssee  ddaattee,,  ppeerr  pprrooppoorrrree  uunnaa  vviissiioonnee  rreeaalliissttiiccaa  ee  
rreeaalliizzzzaabbiillee  ddeell  llaavvoorroo  cchhee  hhaannnnoo  ddii  ffrroonnttee  ii  ssiinnddaaccaattii  mmeettaallmmeeccccaanniiccii  iinn  EEuurrooppaa..    
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LLaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa  ––  iill  ccoorree  bbuussiinneessss  ddeeii  ssiinnddaaccaattii  iinn  EEuurrooppaa  
  
44))  II  pprriinncciippaallii  oobbiieettttiivvii  ee  ffiinnaalliittàà  ddeellllaa  ssttrraatteeggiiaa  ddeellllaa  FFEEMM  ssuullllaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  
ccoolllleettttiivvaa  rriimmaannggoonnoo  iimmmmuuttaattii::  mmiigglliioorraammeennttoo  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  vviittaa  ee  ddii  llaavvoorroo  ddeeii  
llaavvoorraattoorrii  mmeettaallmmeeccccaanniiccii,,  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ddeellllee  ppoolliittiicchhee  ccoonnttrraattttuuaallii  aa  lliivveelllloo  
nnaazziioonnaallee,,  ee  eellaabboorraazziioonnee,,  aarrrriicccchhiimmeennttoo  ee  pprroommoozziioonnee  ddii  uunnaa  ppoolliittiiccaa  aattttiivvaa  ddii  
ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa  aa  lliivveelllloo  eeuurrooppeeoo..  SSuu  qquueessttoo  ppiiaannoo  ddoobbbbiiaammoo  ddaarree  mmaaggggiioorree  
vviissiibbiilliittàà  aallllee  ppoolliittiicchhee  ddeellllaa  FFEEMM,,  iinn  uunn  ppiiùù  ssttrreettttoo  rraappppoorrttoo  ccoonn  ggllii  iissccrriittttii..  
  
55))  TTuuttttii  ii  ssiinnddaaccaattii  aaffffiilliiaattii  aallllaa  FFEEMM  ccoonnssiiddeerraannoo  llaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa  lloo  
ssttrruummeennttoo  pprriinncciippaallee  ddii  ddiiffeessaa  ee  mmiigglliioorraammeennttoo  ddeeii  ssaallaarrii  ee  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  llaavvoorroo  
ddeeii  llaavvoorraattoorrii  eeuurrooppeeii,,  ee  rriitteennggoonnoo  cchhee  eessssaa  ssiiaa  ppaarrttee  iinntteeggrraannttee  ddeell  mmooddeelllloo  ssoocciiaallee  
eeuurrooppeeoo..  
  
LLaa  ssiittuuaazziioonnee  aattttuuaallee  
  
66))  LLaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa  ee  ii  ssiisstteemmii  ccoonnttrraattttuuaallii  ssoonnoo  ooggggeettttoo  ddii  pprreessssiioonnii  
ccoossttaannttii,,  ccoossìì  ccoommee  llee  nnoorrmmaattiivvee  iinn  mmaatteerriiaa  ssoocciiaallee..  FFrraa  ii  pprriinncciippaallii  ddii  ffaattttoorrii  ddii    
iinnfflluueennzzaa,,  ssee  nnee  ppoossssoonnoo  nnoottaarree  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  aallccuunnii..  
  
77))  CC’’èè  nnaattuurraallmmeennttee  llaa  rreeaallttàà  eeccoonnoommiiccaa,,  iinn  ccuuii  vveeddiiaammoo  llaa  gglloobbaalliizzzzaazziioonnee  iinn  aattttoo,,  
uulltteerriioorrii  ddeellooccaalliizzzzaazziioonnii  oo  mmiinnaaccccee  ddii  ddeellooccaalliizzzzaazziioonnee,,  ee  uunnaa  tteennddeennzzaa  ccrreesscceennttee  
aallllaa  mmaassssiimmiizzzzaazziioonnee  ddeeii  pprrooffiittttii  ssuull  bbrreevvee  ppeerriiooddoo..  QQuueessttaa  ssttrraatteeggiiaa  hhaa  cceerrttaammeennttee  
pprrooddoottttoo  uunnaa  pprreessssiioonnee  ssuullllee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  llaavvoorroo,,  ee  iinnfflluueennzzaa  ffoorrtteemmeennttee  llee  
eessppeerriieennzzee  ddii  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa  iinn  ttuuttttii  ii  ppaaeessii  dd’’EEuurrooppaa,,  pprroodduucceennddoo  uunn  cclliimmaa  
ddii  iinncceerrtteezzzzaa..  LLaa  FFEEMM  ddeevvee  mmaanntteenneerree  aappeerrttoo  iill  ddiibbaattttiittoo  ssuullllee  rriissttrruuttttuurraazziioonnii,,  llee  
ddeellooccaalliizzzzaazziioonnii  ee  mmiinnaaccccee  ddii  ddeellooccaalliizzzzaazziioonnee;;  iinnoollttrree,,  tteenneennddoo  ccoonnttoo  ddii  ccoommee  qquueessttii  
pprroocceessssii  iinncciiddoonnoo,,  ffrraa  llee  aallttrree  ccoossee,,  ssuullllaa  ssiittuuaazziioonnee  ddeellllaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa,,  iill  
ddiibbaattttiittoo  vvaa  eesstteessoo  aanncchhee  aa  ttuuttttii  ggllii  aallttrrii  aammbbiittii  ddii  iinntteerrvveennttoo  ddeellllaa  FFEEMM..  LLaa  FFEEMM  ddeevvee  
cceerrccaarree  aalltteerrnnaattiivvee,,  lliinneeee  gguuiiddaa  ee  ssttrraatteeggiiee  cchhee  ssiiaannoo  pprraattiiccaabbiillii,,  iivvii  ccoommpprreessaa  llaa  
ppoossssiibbiilliittàà  ddii  iinnttrroodduurrrree  nneeggllii  aaccccoorrddii  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  rriissttrruuttttuurraazziioonnii//ddeellooccaalliizzzzaazziioonnii  
nnoorrmmee  ddii  rraaccccoorrddoo  ffrraa  ppaaeessee  dd’’oorriiggiinnee  ee  ppaaeessee  iinn  ccuuii  aavvvviieennee  llaa  ddeellooccaalliizzzzaazziioonnee,,  
nnoonncchhéé  ffrraa  ii  rriissppeettttiivvii  ssiinnddaaccaattii  ((ddaa  ccoonnttrraattttoo  aa  tteemmppoo  iinnddeetteerrmmiinnaattoo  aa  ccoonnttrraattttoo  aa  
tteemmppoo  iinnddeetteerrmmiinnaattoo,,  qquuaalliittàà  ddeell  llaavvoorroo,,  oorraarriioo  ddii  llaavvoorroo  ee  rreeggiimmii  dd’’oorraarriioo,,  ddiirriittttii  
ssiinnddaaccaallii  ee  ddii  iissccrriizziioonnee  aall  ssiinnddaaccaattoo,,  ddiirriittttoo  aallllaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa,,  ddiirriittttoo  ddii  
sscciiooppeerroo……))..  LLaa  FFEEMM  rreessppiinnggee  llaa  ssttrraatteeggiiaa  ddii  ccoorrttoo  rreessppiirroo  ddeeii  mmeerrccaattii  ffiinnaannzziiaarrii,,  
sseemmpprree  ppiiùù  ffooccaalliizzzzaattaa  ssuuii  pprrooffiittttii  ee  ssuu  ssttrraatteeggiiee  aaggggrreessssiivvee  ddii  aauummeennttoo  ddeell  vvaalloorree  
ppeerr  ggllii  aazziioonniissttii..  
  
88))  LLaa  lliinneeaa  dduurraa  aaddoottttaattaa  ddaallllaa  BBaannccaa  CCeennttrraallee  EEuurrooppeeaa  èè  cchhiiaarraammeennttee  ttrrooppppoo  
oorriieennttaattaa  ddaa  uunn  aapppprroocccciioo  uunniillaatteerraallee,,  ffoonnddaattoo  ssuu  aallttii  ttaassssii  ddii  iinntteerreessssee  ee  ssuullllaa  ppaauurraa  
ddeellll’’iinnffllaazziioonnee;;  ee  qquueessttoo  mmeennttrree  ttuuttttii  ggllii  aallttrrii  iinnddiiccaattoorrii  ddiimmoossttrraannoo  qquuaannttoo  ttaallee  
ppoolliittiiccaa  ssiiaa  ssbbaagglliiaattaa,,  ee  ppeerrffiinnoo  ppeerriiccoolloossaa  ppeerr  llee  pprroossppeettttiivvee  ddii  ssvviilluuppppoo  eeccoonnoommiiccoo  
ddeellll’’EEuurrooppaa..  LLaa  FFEEMM  oovvvviiaammeennttee  vvuuoollee  cchhee  llaa  BBCCEE  ccaammbbii  ppoolliittiiccaa  ee  cchhee  ii  ssuuooii  ffuuttuurrii  
iinntteerrvveennttii,,  iinnssiieemmee  aa  qquueellllii  ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  ee  ddeeggllii  ssttaattii  mmeemmbbrrii,,  ssiiaannoo  ffiinnaalliizzzzaattii  
nnoonn  ssoolloo  aallllaa  ppiieennaa  ooccccuuppaazziioonnee  iinn  EEuurrooppaa,,  mmaa  aanncchhee,,  ee  nneellllaa  sstteessssaa  mmiissuurraa,,  aa  
ssaallvvaagguuaarrddaarree  llaa  ccaappaacciittàà  pprroodduuttttiivvaa  ddeellll’’iinndduussttrriiaa  eeuurrooppeeaa..  
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99))  IInn  mmoollttee  rreeggiioonnii  dd’’EEuurrooppaa  ddoobbbbiiaammoo  ppuurrttrrooppppoo  ttuuttttoorraa  ffaarree  ii  ccoonnttii  ccoonn  lliivveellllii  ddii  
ddiissooccccuuppaazziioonnee  iinnaacccceettttaabbiillmmeennttee  aallttii,,  ssoopprraattttuuttttoo  ppeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  llaa  
ddiissooccccuuppaazziioonnee  ggiioovvaanniillee;;  nnoonncchhéé  ccoonn  uunnaa  ccrreesscceennttee  pprreeccaarriizzzzaazziioonnee  ddeell  llaavvoorroo,,  
mmeennttrree  ccoonnttiinnuuaa  iill  pprroocceessssoo  ddii  ddeerreeggoollaammeennttaazziioonnee..  TTuuttttee  qquueessttee  ssiittuuaazziioonnii  ppoorrttaannoo  
ccoonn  sséé  uunn  ccoossttaannttee  sseennssoo  ddii  iinnssiiccuurreezzzzaa,,  ee  uunn  uulltteerriioorree  rraalllleennttaammeennttoo  ddeeii  lliivveellllii  ddii  
ccoonnssuummoo..    
  
1100))  NNeell  ccoonntteemmppoo,,  ssii  ccoonnttiinnuuaa  aa  nnoottaarree  uunnaa  ddiissccrreeppaannzzaa  ffrraa  llee  pprrooffeessssiioonnaalliittàà  
rriicchhiieessttee  oo  nneecceessssaarriiee  nneellllee  aazziieennddee,,  ee  llaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  ddii  llaavvoorraattoorrii  qquuaalliiffiiccaattii  nneell  
mmeerrccaattoo  ddeell  llaavvoorroo..  CCiiòò  èè  aanncchhee  sseeggnnoo  ddii  uunnaa  cchhiiaarraa  eessiiggeennzzaa  ddii  mmaaggggiioorree  
ffoorrmmaazziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee  ee  ffoorrmmaazziioonnee  ppeerrmmaanneennttee,,  ee  ddeell  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  ddii  qquueessttee  
eessppeerriieennzzee  ddii  ffoorrmmaazziioonnee..  LLaa  FFEEMM  ssoottttoolliinneeaa  cchhee  mmoollttee  aazziieennddee  ssppeessssoo  eessaaggeerraannoo  
ttrrooppppoo  iill  lloorroo  bbiissooggnnoo  ddii  ffiigguurree  pprrooffeessssiioonnaallii,,  ppeerr  ootttteenneerree  oo  iinnttrroodduurrrree  uunnaa  mmaaggggiioorree  
fflleessssiibbiilliittàà  ddeell  llaavvoorroo,,  ccrreeaannddoo  ccoossìì  uunn  uulltteerriioorree  iinnccrreemmeennttoo  ddeellllee  tteennssiioonnii  nneell    
mmeerrccaattoo  ddeell  llaavvoorroo..  LLaa  pprriimmaa  rriivveennddiiccaazziioonnee  ccoommuunnee  ddeellllaa  FFEEMM  ssuullllaa  ffoorrmmaazziioonnee  
rraapppprreesseennttaa  ppeerrttaannttoo  uunn  cchhiiaarroo  eedd  eecccceelllleennttee  ssttrruummeennttoo  pprrooaattttiivvoo,,  ee  uunnaa  ssoolluuzziioonnee  aa  
qquueessttoo  pprroobblleemmaa,,  ddaa  uuttiilliizzzzaarree  nneellllee  ttoorrnnaattee  ccoonnttrraattttuuaallii  iinn  ccoorrssoo..  
    
1111))  UUnn  aallttrroo  tteemmaa  ccuuii  èè  nneecceessssaarriioo  pprreessttaarree  sseemmpprree  mmaaggggiioorree  aatttteennzziioonnee  nneellllee  
aazziieennddee,,  èè  qquueelllloo  ddeellllaa  ccoommppoossiizziioonnee  ddeellllaa  ffoorrzzaa  llaavvoorroo  ppeerr  ffaassccee  dd’’eettàà..  IInnffaattttii  ddaa  uunn  
llaattoo  èè  pprreesseennttee  uunnaa  ccrreesscceennttee  ddoommaannddaa  ddii  iinnnnaallzzaammeennttoo  ddeellll’’eettàà  ppeennssiioonnaabbiillee,,  
ffiinnaalliizzzzaattaa  ssoopprraattttuuttttoo  aa  ffaarr  rriimmaanneerree  ppiiùù  aa  lluunnggoo  iinn  aazziieennddaa  ii  llaavvoorraattoorrii  ppiiùù  
qquuaalliiffiiccaattii,,  ppuurr  nnoonn  aavveennddoo  sseemmpprree  ddiissppoonniibbiillii  ii  rreellaattiivvii  ppoossttii  ddii  llaavvoorroo;;  mmeennttrree  
ddaallll’’aallttrroo  llaattoo  aauummeennttaa  llaa  tteennddeennzzaa  ddeellllee  iimmpprreessee  aa  lliicceennzziiaarree  ii  llaavvoorraattoorrii  pprriimmaa  cchhee  
aabbbbiiaannoo  rraaggggiiuunnttoo  ll’’eettàà  mmiinniimmaa  ppeerr  iill  ppeennssiioonnaammeennttoo,,  ccoonn  pprreeppeennssiioonnaammeennttii  cchhee  
ssppeessssoo  ccoommppoorrttaannoo  uunn  uussoo  ddiissttoorrttoo  ddeeii  ffoonnddii  ddeellllaa  ssiiccuurreezzzzaa..  CCoonntteemmppoorraanneeaammeennttee,,  
nnoonn  ssii  ppuuòò  nnoonn  ssoottttoolliinneeaarree  llaa  ccoonnttiinnuuaa  iinntteennssiiffiiccaazziioonnee  ddeeii  rriittmmii  pprroodduuttttiivvii  ccuuii  ssoonnoo  
ssoottttooppoossttii  iinn  ggeenneerraallee  ttuuttttii  ii  llaavvoorraattoorrii,,  aaccccoommppaaggnnaattaa  ddaa  uunn  ffoorrttee  iinnccrreemmeennttoo  ddeellllaa  
fflleessssiibbiilliittàà  ee  ddeelllloo  ssttrreessss  ddaa  llaavvoorroo  cchhee  ssppeessssoo  aaccccoommppaaggnnaa  qquueessttii  ffeennoommeennii..  AAllllaa  
lluuccee  ddii  ttuuttttoo  cciiòò,,  èè  aallttrreettttaannttoo  cchhiiaarroo  cchhee  nnoonn  èè  ppoossssiibbiillee  ppeerr  ii  llaavvoorraattoorrii  pprroolluunnggaarree  
llaa  lloorroo  ccaarrrriieerraa  llaavvoorraattiivvaa  oollttrree  ii  lliimmiittii  ddeellll’’aattttuuaallee  eettàà  ppeennssiioonnaabbiillee..    
  
1122))  UUnn  aallttrroo  aassppeettttoo  cchhee  iinncciiddee  ssuullllee  eessppeerriieennzzee  ddii  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa  iinn  ccoorrssoo,,  
èè  ll’’aauummeennttoo  ddeellllaa  mmoobbiilliittàà  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  iinn  EEuurrooppaa,,  ee  ll’’iinnccrreemmeennttoo  nneell  nnuummeerroo  ddeeii  
llaavvoorraattoorrii  mmiiggrraannttii..  LLaa  FFEEMM  ssoottttoolliinneeaa  cchhee  ppeerr  ii  ssiinnddaaccaattii  eeuurrooppeeii  cciiòò  rraapppprreesseennttaa  
uunn’’ooppppoorrttuunniittàà  ddii  ffaarree  ccaammppaaggnnee  ssuu  qquueessttii  tteemmii,,  ddii  bbaatttteerrssii  ppeerr  ii  ddiirriittttii  ddii  qquueessttii  
llaavvoorraattoorrii  ee  ddii  ssiinnddaaccaalliizzzzaarrllii..  LLaa  FFEEMM  ddeevvee  ccoossttrruuiirree  uunnaa  ssttrraatteeggiiaa  ppeerr  ll’’iinntteeggrraazziioonnee  
ddeeii  llaavvoorraattoorrii  mmiiggrraannttii..    
  
1133))  EE’’  aanncchhee  cchhiiaarraammeennttee  pprreesseennttee  llaa  tteennddeennzzaa  aa  ffaarr  ppeessaarree  ssuuii  rriissuullttaattii  ee  ii  ffrruuttttii  
ddeellllaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa  nnoonn  ssoolloo  ll’’iinnfflluueennzzaa  ddeeggllii  iimmpprreennddiittoorrii  ee  ddeeii  ggoovveerrnnii,,  
mmaa  aanncchhee  qquueellllaa  ddeellllee  ppoolliittiicchhee  ee  lliinneeee  gguuiiddaa  eeuurrooppeeee..  CCiiòò  rriicchhiieeddee  uulltteerriioorrii  ssffoorrzzii  ddaa  
ppaarrttee  ddeellllaa  FFEEMM  ddii  mmoobbiilliittaazziioonnee  ee  pprreessssiioonnee  ssuullllee  iissttiittuuzziioonnii  eeuurrooppeeee,,  iinn  
ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  llee  aallttrree  ffeeddeerraazziioonnii  iinndduussttrriiaallii  eeuurrooppeeee  ee  ccoonn  llaa  CCEESS,,  ppeerr  
iinnfflluueennzzaarree  oo  bbllooccccaarree  aallccuunnee  pprrooppoossttee  ppoolliittiicchhee,,  ccoommee  nneell  ccaassoo  ddeellllaa  ddiirreettttiivvaa  ssuuii  
sseerrvviizzii  ee  ddeellllaa  rreevviissiioonnee  ddeellllaa  ddiirreettttiivvaa  ssuullll’’oorraarriioo  ddii  llaavvoorroo..  
  
1144))  IInnffiinnee,,  vvaa  tteennuuttoo  pprreesseennttee  cchhee  èè  ddiimmiinnuuiittaa  ll’’iinnfflluueennzzaa  ddeeii  ssiinnddaaccaattii  iinn  EEuurrooppaa..  
FFoorrttii  ssiinnddaaccaattii  nnaazziioonnaallii,,  uunnaa  ffoorrttee  FFEEMM,,  ee  ssttrraatteeggiiee  ddii  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa  
ccoooorrddiinnaattee  aa  lliivveelllloo  eeuurrooppeeoo,,  rraapppprreesseennttaannoo  ttuuttttoorraa  llaa  rriissppoossttaa  mmiigglliioorree  ee  ppiiùù  
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pprraattiiccaabbiillee  aaii  ppeerriiccoollii  ppaarraalllleellii  ddii  ccoommppeettiizziioonnee  ssoocciiaallee,,  dduummppiinngg  ssaallaarriiaallee,,  rriisscchhii  ppeerr  
llaa  ssaalluuttee  ee  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ee  ssppiirraallee  aall  rriibbaassssoo  ddeeii  ssaallaarrii  ee  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  llaavvoorroo..  LLaa  
FFEEMM,,  ccoonn  uunn  aapppprroocccciioo  ccoooorrddiinnaattoo  aa  ttuuttttii  ii  ccaammppii  ddii  iinntteerrvveennttoo,,  ddeevvee  ssoosstteenneerree  ii  
ssiinnddaaccaattii  eeuurrooppeeii  ee  llee  lloorroo  ssttrraatteeggiiee  ddii  mmoobbiilliittaazziioonnee  ppeerr  oorrggaanniizzzzaarree  sseemmpprree  ddii  ppiiùù  ii  
llaavvoorraattoorrii,,  sseennzzaa  ttrraassccuurraarree  ii  sseettttoorrii  ppiiùù  nnuuoovvii  ee  ttrraaddiizziioonnaallmmeennttee  mmeennoo  
ssiinnddaaccaalliizzzzaattii  ddeellll’’iinndduussttrriiaa  mmeettaallmmeeccccaanniiccaa..  
    
LLaa  rreeggoollaa  ddeell  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ssaallaarriiaallee  
  
1155))  RRiiccoonnffeerrmmiiaammoo  ccoonn  ffoorrzzaa  ll’’iimmppeeggnnoo  ddeellllaa  FFEEMM  ppeerr  llaa  rreeggoollaa  ddeell  ccoooorrddiinnaammeennttoo  
ssaallaarriiaallee,,  ccoommee  mmeezzzzoo  ppeerr  mmaanntteenneerree  iill  ppootteerree  dd’’aaccqquuiissttoo  ee  ppeerr  uunnaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  
eeqquuiilliibbrraattaa  aaggllii  iinnccrreemmeennttii  ddii  pprroodduuttttiivviittàà..  LLaa  FFEEMM  rriittiieennee  cchhee  iill  lliivveelllloo  nnaazziioonnaallee  vvaaddaa  
ttuuttttoorraa  ccoonnssiiddeerraattoo  ccoommee  iinnddiissppeennssaabbiillee  ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  qquueessttoo  oobbiieettttiivvoo..  LLaa  
FFEEMM  rriibbaaddiissccee  iill  pprroopprriioo  rriiffiiuuttoo  ddii  ppoolliittiicchhee  ssaallaarriiaallii  ffiinnaalliizzzzaattee  aadd  uunn’’uulltteerriioorree  
rreeddiissttrriibbuuzziioonnee  ddeell  rreeddddiittoo  aa  ffaavvoorree  ddeeii  pprrooffiittttii  ddaa  ccaappiittaallee..  TTaallii  ppoolliittiicchhee  rriidduuccoonnoo  iill  
ppootteerree  dd’’aaccqquuiissttoo,,  ddiissttrruuggggoonnoo  ppoossttii  ddii  llaavvoorroo  ee  mmiinnaannoo  iill  mmooddeelllloo  ssoocciiaallee  ee  ddii  
wweellffaarree  eeuurrooppeeoo..  
  
1166))  LLaa  rreeggoollaa  ddeell  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ssaallaarriiaallee  ccoonnsseennttee  aallllaa  FFEEMM  ddii  ccoooorrddiinnaarree  llee  
ppoolliittiicchhee  ddii  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa,,  ee  ddii  iinntteeggrraarree  nneeii  ccoonnttrraattttii  llaa  qquueessttiioonnee  ddeeggllii  
aauummeennttii  ssaallaarriiaallii  ccoonn  aallttrrii  ccoonntteennuuttii  ddii  ttiippoo  qquuaalliittaattiivvoo..  LLaa  FFEEMM  rriittiieennee  cchhee  qquueessttoo  ssiiaa  
uunn  ppuunnttoo  eesssseennzziiaallee,,  ee  iinntteennddee  aapppplliiccaarree  aattttiivvaammeennttee  llaa  rreeggoollaa  ddeell  ccoooorrddiinnaammeennttoo  
ssaallaarriiaallee,,  ddaannddoo  ssoosstteeggnnoo  aaii  ssiinnddaaccaattii  qquuaannddoo  iinn  aallccuunnii  ppaaeessii  eemmeerrggoonnoo  pprreessssiioonnii  
ccoonnttrroo  ttaallee  rreeggoollaa..  SSuu  qquueessttoo  tteerrrreennoo  iinntteennddiiaammoo  ppootteennzziiaarree  iill  rruuoolloo  ppoolliittiiccoo  ee  
ll’’iinncciissiivviittàà  ddeellllaa  rreeggoollaa  ddeell  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ssaallaarriiaallee,,  cchhee  ddoovvrreebbbbee  aavveerree  mmaaggggiioorree  
vviissiibbiilliittàà  iinn  ttuuttttee  llee  eessppeerriieennzzee  ddii  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa..    QQuueessttaa  rreeggoollaa  ddeell  
ccoooorrddiinnaammeennttoo  ssaallaarriiaallee  rraapppprreesseennttaa  uunn  ccoonnccrreettoo  ssttrruummeennttoo  ppoolliittiiccoo  ee  ddii  iinntteerrvveennttoo  
nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeeggllii  iimmpprreennddiittoorrii,,  cchhee  vveerrrràà  uuttiilliizzzzaattoo  aattttiivvaammeennttee  ddaa  cchhii  ggeessttiissccee  llee  
ttrraattttaattiivvee  ccoonnttrraattttuuaallii  ddii  ttuuttttee  llee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  aaffffiilliiaattee..  PPeerr  rreennddeerree  sseemmpprree  ppiiùù  
ffoorrttee  iill  ccoooorrddiinnaammeennttoo,,  llaa  FFEEMM  cchhiieeddee  aallllee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  aadd  eessssaa  aaffffiilliiaattee  ddii  iinnvviittaarree  
uunn  rraapppprreesseennttaannttee  ddeellllaa  FFEEMM  aa  ppaarrtteecciippaarree  aallllee  rriiuunniioonnii  ddeell  pprroopprriioo  ccoommiittaattoo  
nnaazziioonnaallee  ssuullllaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa,,  oo  aadd  aallttrroo  aannaallooggoo  oorrggaanniissmmoo..    
  
1177))  LLaa  FFEEMM  oorrggaanniizzzzeerràà  uunn  ddiibbaattttiittoo  ssuuggllii  eeffffeettttii  cchhee  ppoossssoonnoo  aavveerree  ssuullllaa  rreeggoollaa  ddeell  
ccoooorrddiinnaammeennttoo  ssaallaarriiaallee  llaa  pprreessssiioonnee  aattttuuaallmmeennttee  eesseerrcciittaattaa  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeellllee  
ddiivveerrssee  ttoorrnnaattee  ddii  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa,,  llaa  pprraattiiccaa  aazziieennddaallee  ddeellllaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  
ddiissppoonniibbiillee  aa  ffaarree  ccoonncceessssiioonnii,,  lloo  sslliittttaammeennttoo  ssaallaarriiaallee  vveerrssoo  iill  bbaassssoo,,  ee  ii  pprroocceessssii  ddii  
ddeecceennttrraammeennttoo  ee  ddeellooccaalliizzzzaazziioonnee  iinn  ccoorrssoo..  LLaa  FFEEMM  pprreennddeerràà  iinn  eessaammee  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  
ddii  aaggggiioorrnnaarree  eedd  eevveennttuuaallmmeennttee  eessppaannddeerree  llaa  rriissoolluuzziioonnee  FFEEMM  ssuullllaa  ccoonnccoorrrreennzzaa  aall  
rriibbaassssoo  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ssaallaarrii,,  oorraarrii  ee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  llaavvoorroo..  EE’’  ddii  iimmppoorrttaannzzaa  vviittaallee  
ccoonnttiinnuuaarree  aadd  iinnssiisstteerree  ssuull  bbiissooggnnoo  ddii  uunnoo  ssccaammbbiioo  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnii  ffrraa  ttuuttttii  ii  
pprriinncciippaallii  ssooggggeettttii  iinntteerreessssaattii,,  ccoommpprreessii  ii  ccoooorrddiinnaattoorrii  ddeeii  CCAAEE,,  ii  ssiinnddaaccaattii  nnaazziioonnaallii  ee  
llaa  rreettee  EEuuccoobb@@nn..  EE’’  nneecceessssaarriioo  uunn  mmaaggggiioorree    ccoooorrddiinnaammeennttoo  ccoonn  iill  CCoommiittaattoo  FFEEMM  
ssuullllee  ppoolliittiicchhee  aazziieennddaallii,,  eedd  èè  rriitteennuuttaa  ooppppoorrttuunnaa  uunnaa  rriiuunniioonnee  ssttrruuttttuurraattaa  ddii  
ccoooorrddiinnaammeennttoo  ffrraa  ii  pprriinncciippaallii  ccoommiittaattii  ssuullllee  ppoolliittiicchhee  ddeellllaa  FFEEMM..  
  
LLaa  rreettee  EEuuccoobb@@nn  
  
1188))  LLaa  rreeggoollaa  ddeell  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ssaallaarriiaallee  èè  uunn  ppuunnttoo  cceennttrraallee  ddeellllaa  ppoolliittiiccaa  ddeellllaa  
FFEEMM  ssuullllaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa;;  èè  ppeerrttaannttoo  iimmppoorrttaannttee  mmoonniittoorraarree  ttuuttttii  ggllii  
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aassppeettttii  ddii  qquueessttaa  rreeggoollaa,,  ccoommpprreessoo  lloo  sslliittttaammeennttoo  ssaallaarriiaallee  vveerrssoo  iill  bbaassssoo    ee  ttuuttttii  ii  
ccoonntteennuuttii  qquuaalliittaattiivvii  ddeeggllii  aaccccoorrddii  ssiinnddaaccaallii..    
  
1199))  LLaa  FFEEMM  iinntteennddee  ppootteennzziiaarree  uulltteerriioorrmmeennttee  llaa  nnoossttrraa  rreettee  EEuuccoobb@@nn,,  aammpplliiaannddoollaa  ee  
ccoooorrddiinnaannddoo  iill  ssuuoo  llaavvoorroo  ccoonn  aallttrree  ffeeddeerraazziioonnii  iinndduussttrriiaallii  eeuurrooppeeee,,  iinn  pprriimmoo  lluuooggoo  llaa  
EEMMCCEEFF  ee  llaa  EETTUUFF--TTCCLL..  SSuu  qquueessttoo  tteerrrreennoo,,  ffaacccciiaammoo  aanncchhee  rriiffeerriimmeennttoo  aallll’’aaccccoorrddoo  
ccoonncclluussoo  nneell  ddiicceemmbbrree  22000066  ffrraa  EEMMCCEEFF,,  EETTUUFF--TTCCLL  ee  FFEEMM,,  ppeerr  uunnaa  mmaaggggiioorree  
ccooooppeerraazziioonnee  ffrraa  llee  ttrree  rreettii  eessiisstteennttii  ddii  rraaccccoollttaa  ddaattii  ssuullllaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa,,  
ttrraammiittee  uunnaa  ssttrreettttaa  ccoollllaabboorraazziioonnee  ffuuttuurraa  nneellllaa  rraaccccoollttaa  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnii  ee  
ll’’aacccceessssiibbiilliittàà  ggeenneerraalliizzzzaattaa  ddeellllee  iinnffoorrmmaazziioonnii  sstteessssee,,  nnoonncchhéé  ttrraammiittee  lliinnkk  ffrraa  ii  ttrree  
ssiittii  iinntteerrnneett  ee  ccoonnccoorrddaannddoo  aanncchhee  iill  nnuuoovvoo  nnoommee  ccoommuunnee  ddii  EEuuccoobb@@nn,,  ee  uunn  llooggoo  
ccoommuunnee  cchhee  vveerrrràà  uuttiilliizzzzaattoo  ddaallllee  ttrree  oorrggaanniizzzzaazziioonnii..  
  
2200))  LLaa  rreettee  EEuuccoobb@@nn  vvaa  aanncchhee  aallllaarrggaattaa  aallllee  ppoolliittiicchhee  ee  aallllaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  aa  lliivveelllloo  
aazziieennddaallee..  PPeerr  ssvviilluuppppaarree  uulltteerriioorrmmeennttee  EEuuccoobb@@nn,,  ddoobbbbiiaammoo  ssttuuddiiaarree  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  
ddii  uunnaa  sseezziioonnee  ee  ddii  uunn  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  ssuuggllii  aassppeettttii  mmaaccrroo--eeccoonnoommiiccii..  
  
RReettii  rreeggiioonnaallii  ddii  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa    
  
2211))  AA  ppaarrttiirree  ddaall  11999966  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ccrreeaarree  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  FFEEMM  rreettii  rreeggiioonnaallii  ssuullllaa  
ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa  èè  sseemmpprree  ssttaattaa  uunnaa  ppaarrttee  iimmppoorrttaannttee  ddeellllaa  nnoossttrraa  ssttrraatteeggiiaa  
ccoommpplleessssiivvaa  ddii  ccoooorrddiinnaammeennttoo..  QQuueessttee  rreettii  ffaannnnoo  eemmeerrggeerree  iill  ffaattttoo  cchhee  llaa  
ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa  nnoonn  èè  ppiiùù  sseemmpplliicceemmeennttee  uunnaa  qquueessttiioonnee  ddii  iinntteerreessssee  
nnaazziioonnaallee,,  ee  ssvvoollggoonnoo  uunn  rruuoolloo  iimmppoorrttaannttee  nneell  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ccoonnccrreettoo  ddeellllee  
ppoolliittiicchhee  rriivveennddiiccaattiivvee..    IInn  ppaassssaattoo  aabbbbiiaammoo  nnoottaattoo  uunn  dduupplliiccee  ssuucccceessssoo,,  ssiiaa  nneellllaa  
ccrreeaazziioonnee  ddii  qquueessttee  rreettii  iinn  ttuuttttee  llee  rreeggiioonnii,,  cchhee  nneell  lloorroo  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ggeenneerraallee..    
  
2222))  LLaa  FFEEMM  rriimmaannee  ccoonnvviinnttaa  ddeellll’’uuttiilliittàà  ee  nneecceessssiittàà  ddii  qquueessttee  rreettii,,  ccoommuunnqquuee  ssiiaannoo  
oorrggaanniizzzzaattee..  DDoobbbbiiaammoo  ppeerrttaannttoo  ppootteennzziiaarree  qquueessttaa  ppaarrttee  ddeellllaa  nnoossttrraa  ssttrraatteeggiiaa  ee  
oorrggaanniizzzzaarree  uunnaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddii  qquueessttee  rreettii  rreeggiioonnaallii  iinn  pprreeppaarraazziioonnee  ddeellllaa  pprroossssiimmaa  
CCoonnffeerreennzzaa  ssuullllaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa  ddeell  22000099..  
  
LLaa  rriivveennddiiccaazziioonnee  ccoommuunnee  
  
2233))  DDaa  uunnaa  pprriimmaa  vvaalluuttaazziioonnee  iinntteerrmmeeddiiaa,,  ll’’aattttuuaallee  eessppeerriieennzzaa  ddeellllaa  pprriimmaa  
rriivveennddiiccaazziioonnee  ccoommuunnee  ddeellllaa  FFEEMM  aappppaarree  rriissccuuootteerree  uunn  ffoorrttee  iinntteerreessssee  ee  uunn  aallttoo  
lliivveelllloo  ddii  eennttuussiiaassmmoo..  LLaa  pprriimmaa  rriivveennddiiccaazziioonnee  ccoommuunnee  vviieennee  ccoonnssiiddeerraattaa  ddaa  ttuuttttii,,  
ffiinnoo  aaii  ssiinnggoollii  iissccrriittttii  aall  ssiinnddaaccaattoo,,  uunnaa  rriissppoossttaa  ppoossiittiivvaa,,  vviinncceennttee  ee  mmooddeerrnnaa,,  aallllaa  
ssttrraatteeggiiaa  iimmpprreennddiittoorriiaallee  ddii  iinnccrreemmeennttoo  ddeellllaa  ccoonnccoorrrreennzzaa  ee  ppeeggggiioorraammeennttoo  ddeellllee  
ccoonnddiizziioonnii  ddii  llaavvoorroo  ee  ssaallaarriiaallii..  
  
2244))  LLaa  FFEEMM  vvaalluutteerràà  aatttteennttaammeennttee  qquueessttaa  nnoossttrraa  pprriimmaa  iimmppoorrttaannttiissssiimmaa  
rriivveennddiiccaazziioonnee  ccoommuunnee::  uunnaa  vvaalluuttaazziioonnee  ccoonnccrreettaa  ddii  qquueessttaa  iinniizziiaattiivvaa  ddoovvrreebbbbee  
eesssseerree  eellaabboorraattaa  iinn  vviissttaa  ddeellllaa  pprroossssiimmaa  CCoonnffeerreennzzaa  ssuullllaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa  
nneell  22000099..  LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddoovvrreebbbbee  aanncchhee  pprreennddeerree  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ttuuttttii  ggllii  aallttrrii  
ppuunnttii  nneellll’’iinniizziiaattiivvaa  ddeellllaa  FFEEMM  lleeggaattii  aallllaa  pprriimmaa  rriivveennddiiccaazziioonnee  ccoommuunnee,,  qquuaallii  iill  tteemmaa  
ddeellllaa  ffoorrmmaazziioonnee  nneellllee  qquueessttiioonnii  ddii  ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee,,  nneellllee  ppoolliittiicchhee  aazziieennddaallii  ee  nneell  
ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee;;  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  nneell  ddiiaallooggoo  ffrraa  llaa  FFEEMM  ee  llaa  CCEEEEMMEETT..    
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2255))  VViissttoo  iill  ssoosstteeggnnoo  vveennuuttoo  ddaallllee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  aaffffiilliiaattee,,  ee  ddooppoo  llaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddii  
ccuuii  ssoopprraa,,  llaa  FFEEMM  ppuuòò  pprreennddeerree  ll’’iinniizziiaattiivvaa  ddii  eellaabboorraarree  aallttrree  rriivveennddiiccaazziioonnii  ccoommuunnii..  
  
OOrraarriioo  ddii  llaavvoorroo  
  
2266))  LL’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ee  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeellll’’oorraarriioo  ddii  llaavvoorroo  rriimmaannee  uunnaa  ddeellllee  pprriioorriittàà  
iinn  aaggeennddaa  nneellllaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa,,  ee  rraapppprreesseennttaa  uunnoo  ssttrruummeennttoo  iimmppoorrttaannttee  
nneellllaa  lloottttaa  aallllaa  ddiissooccccuuppaazziioonnee..    
  
2277))  LLee  pprreessssiioonnii  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  oorraarriioo  ddii  llaavvoorroo  ssoonnoo  pprreesseennttii  iinn  mmoollttee  aazziieennddee,,  ccoonn  llee  
iimmpprreessee  cchhee  cchhiieeddoonnoo  oorraarrii  sseemmpprree  ppiiùù  fflleessssiibbiillii,,  sseennzzaa  lliimmiittaazziioonnii  ee  aa  ccoossttii  sseemmpprree  
ppiiùù  bbaassssii..  LLaa  FFEEMM  rriiccoonnoossccee  cchhee  eessiissttee  uunn  pprroobblleemmaa  ddii  aalllluunnggaammeennttoo  ddeeggllii  oorraarrii  ddii  
llaavvoorroo  ddii  ffaattttoo,,  ee  rreessppiinnggee  ll’’iippootteessii  ddii  uunn  aalllluunnggaammeennttoo  ggeenneerraalliizzzzaattoo  ddeellll’’oorraarriioo  
ccoonnttrraattttuuaallee,,  ccaallccoollaattoo  ssuu  bbaassee  aannnnuuaa  oo  nneellll’’aarrccoo  ddeellllaa  vviittaa  llaavvoorraattiivvaa,,  iinn  qquuaallssiiaassii  
ppaaeessee  eessssaa  vveennggaa  pprreesseennttaattaa..  
  
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEmmeennddaammeennttoo  11  ((CCCCMMBB))  
AAllllaa  ffiinnee  ddeell  pprreecceeddeennttee  ppaarraaggrraaffoo,,  aaggggiiuunnggeerree::  
““PPuurrttuuttttaavviiaa,,  llaa  FFEEMM  pprreennddee  aattttoo  aanncchhee  ddeellllee  tteennddeennzzee  ee  ddeellllaa  ssiittuuaazziioonnee  ddii  ffaattttoo  
eessiisstteennttii  iinn  vvaarrii  ppaaeessii,,  ee  cchhee  ssttaannnnoo  ppoorrttaannddoo  aadd  uunn  pprroolluunnggaammeennttoo  ddeellll’’oorraarriioo  ddii  
llaavvoorroo  nneeggoozziiaattoo  ppeerr  vviiaa  ccoonnttrraattttuuaallee..  CCiiòò  ssii  ssttaa  vveerriiffiiccaannddoo  ppeerr  vvaarrii  mmoottiivvii,,  ssttaannttee  
cchhee  iill  cciicclloo  pprroodduuttttiivvoo  èè  uunniiccoo..  DDeevvee  ppeerròò  aavvvveenniirree  eennttrroo  lliimmiittii  rriiggiiddaammeennttee  
ccoonnttrroollllaattii,,  ee  tteenneennddoo  ccoonnttoo  ddeellllaa  pprraattiiccaabbiilliittàà  ddii  ttaallee  ssoolluuzziioonnee  ppeerr  ii  llaavvoorraattoorrii  
iinntteerreessssaattii””..  
LLaa  mmaaggggiioorraannzzaa  ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  RRiissoolluuzziioonnii  ee  MMoozziioonnii  ((RRMMCC))    pprrooppoonnee  
ddii  rreessppiinnggeerree  qquueessttoo  eemmeennddaammeennttoo..    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
  
  
2288))  LLaa  FFEEMM  rriibbaaddiissccee  iill  pprroopprriioo  iimmppeeggnnoo  ppeerr  llaa  sseettttiimmaannaa  llaavvoorraattiivvaa  ddii  3355  oorree  ee  ppeerr  
uunn  ccoommuunnee  ssttaannddaarrdd  mmiinniimmoo  eeuurrooppeeoo,,  cchhee  ffiissssii  aadd  uunn  mmaassssiimmoo  ddii  11775500  oorree,,  
ccaallccoollaattee  ssuu  bbaassee  aannnnuuaa,,  iill  nnoorrmmaallee  oorraarriioo  ddii  llaavvoorroo  ccoonnttrraattttuuaallee,,  ccoonn  uunn  tteettttoo  
mmaassssiimmoo  ddii  110000  oorree  ll’’aannnnoo  ddii  ssttrraaoorrddiinnaarriioo  rreettrriibbuuiittoo..  SSeeccoonnddoo  llaa  FFEEMM,,  ssii  ttrraattttaa  
ttuuttttoorraa  ddii  uunnoo  ssttrruummeennttoo  ssiinnddaaccaallee  eessttrreemmaammeennttee  iimmppoorrttaannttee::  nneellllaa  lloottttaa  ccoonnttrroo  llaa  
ddiissooccccuuppaazziioonnee,,  ccoommee  mmooddoo  ppeerr  mmiigglliioorraarree  llee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  llaavvoorroo,,  ccoommee  ttuutteellaa  ssuull  
ppiiaannoo  ddeellllaa  ssaalluuttee  ee  ddeellllaa  ssiiccuurreezzzzaa,,  ee  ccoommee  iimmppoorrttaannttee  ssttrruummeennttoo  ppeerr  llaa  
ccoonncciilliiaazziioonnee  ffrraa  tteemmppii  ddii  llaavvoorroo  ee  tteemmppii  ddii  vviittaa..  LLaa  rriidduuzziioonnee  ddeellll’’oorraarriioo  rriimmaannee  uunnoo  
ssttrruummeennttoo  ssiiaa  ddii  rreeddiissttrriibbuuzziioonnee  ddeell  llaavvoorroo  cchhee  ddii  mmiigglliioorraammeennttoo  ddeellllaa  qquuaalliittàà  ddeellllaa  
vviittaa  ee  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  llaavvoorroo..  EE’’  eesssseennzziiaallee  cchhee  llaa  rriidduuzziioonnee  ddeellll’’oorraarriioo  ddii  llaavvoorroo  
vveennggaa  eeffffeettttuuaattaa  aa  ppaarriittàà  ddii  ssaallaarriioo,,  ee  cchhee  nneessssuunnoo  ggrruuppppoo  ddii  llaavvoorraattoorrii  vveennggaa  
eesscclluussoo  ddaallllaa  rreeggoollaammeennttaazziioonnee  ddeeii  rreeggiimmii  dd’’oorraarriioo..    
  
2299))  EE’’  iinnoollttrree  eessttrreemmaammeennttee  iimmppoorrttaannttee  ccoonnttiinnuuaarree  llaa  lloottttaa  ppeerr  eesscclluuddeerree  llaa  ccllaauussoollaa  
ddii  ooppttiinngg  oouutt  ddaallllaa  ddiirreettttiivvaa  ssuullll’’oorraarriioo  ddii  llaavvoorroo,,  ee  ppeerr  lliimmiittaarree  llaa  fflleessssiibbiilliittàà  nneellllaa  
ggeessttiioonnee  ddeellll’’oorraarriioo  aannnnuuoo..  IInn  mmoollttii  ppaaeessii,,  llee  aallttee  ffiigguurree  pprrooffeessssiioonnaallii  ee  mmaannaaggeerriiaallii  
ssoonnoo  eesscclluussee  ddaallllee  ttuutteellee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  oorraarriioo  ddii  llaavvoorroo,,  ee  mmoollttii  ddii  qquueessttii  llaavvoorraattoorrii  
nnoonn  rriicceevvoonnoo  aallccuunnaa  ssppeecciiffiiccaa  iinnddeennnniittàà  ppeerr  llee  oorree  ddii  ssttrraaoorrddiinnaarriioo  eeffffeettttuuaattee..  IInn  
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mmoollttii  ccaassii  qquueessttii  llaavvoorraattoorrii  nnoonn  bbeenneeffiicciiaannoo  nneemmmmeennoo  ddeellllaa  ttuutteellaa  oo  ddeellllaa  ccooppeerrttuurraa  
ddeellllaa  DDiirreettttiivvaa  UUEE  ssuullll’’oorraarriioo  ddii  llaavvoorroo..  
    
3300))  LLaa  FFEEMM  vvaalluutteerràà  aanncchhee  ccoommee  mmiigglliioorraarree  ee  ddaarree  ppiiùù  ffoorrzzaa  aallllaa  CCaarrttaa  ssuullll’’OOrraarriioo  ddii  
llaavvoorroo..  VVeerrrràà  ddeeddiiccaattaa  ppaarrttiiccoollaarree  aatttteennzziioonnee  aa  ttuuttttii  ggllii  aassppeettttii  ddeellllaa  fflleessssiibbiilliittàà  ee  aallllaa  
ppoolliittiiccaa  ddeellllaa  FFEEMM  ppeerr  ggaarraannttiirree  cchhee  fflleessssiibbiilliittàà  nnoonn  ssiiggnniiffiicchhii  pprreeccaarriieettàà..    
  
LLaavvoorroo  pprreeccaarriioo  
  
3311))  IIll  llaavvoorroo  pprreeccaarriioo  vviieennee  sseemmpprree  ddii  ppiiùù  ccoonnssiiddeerraattoo  uunn  pprroobblleemmaa  eesssseennzziiaallee  ee  
ddiiffffiicciillee  ppeerr  llaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa  iinn  ttuuttttii  ii  ppaaeessii  eeuurrooppeeii..  LLaa  pprreessssiioonnee  
aattttuuaallmmeennttee  eesseerrcciittaattaa  ddaaggllii  iimmpprreennddiittoorrii,,  ddaaii  ggoovveerrnnii,,  ee  iinn  mmiissuurraa  nnoonn  mmiinnoorree  ddaallllaa  
CCoommmmiissssiioonnee  EEuurrooppeeaa,,  ppeerr  iinnttrroodduurrrree  ffoorrmmee  ccoonnttrraattttuuaallii  ppiiùù  fflleessssiibbiillii,,  aauummeenntteerràà  llaa  
pprreeccaarriieettàà,,  aannddaannddoo  aa  ccoollppiirree  llaa  vviittaa  pprriivvaattaa  ddeeii  llaavvoorraattoorrii,,  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeeii  ppoossttii  ddii  
llaavvoorroo  ee  ddeeii  ccoonnttrraattttii,,  ee  ll’’aarrcchhiitteettttuurraa  ddeellllaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa..  AAllllaa  ffiinnee  ddeeii  
ccoonnttii  llaa  pprreeccaarriieettàà  ppuuòò  ccrreeaarree  pprroobblleemmii  aanncchhee  aallllee  iimmpprreessee,,  iinn  qquuaannttoo  eerrooddee  llaa  
pprrooffeessssiioonnaalliittàà  ddeellllaa  ffoorrzzaa  llaavvoorroo..  EEdd  eessssaa  rraapppprreesseennttaa  uunnaa  ssffiiddaa  aanncchhee  ppeerr  ii  
ssiinnddaaccaattii,,  ssuull  ppiiaannoo  ddeellllaa  ssiinnddaaccaalliizzzzaazziioonnee  ee  oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeeii  llaavvoorraattoorrii..  
  
3322))  LL’’aattttuuaallee  iinniizziiaattiivvaa  ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  ssuullllaa  ““fflleexxiisseeccuurriittyy””  vvaa  sseegguuiittaa  ccoonn  
aatttteennzziioonnee,,  nnoonn  uullttiimmoo  ppeerrcchhéé  vviieennee  pprreesseennttaattaa  ccoommee  uunnaa  ppoossssiibbiillee  ssttrraatteeggiiaa  
eeuurrooppeeaa  ccoommuunnee,,  bbaassaattaa  ssuull  mmooddeelllloo  ddaanneessee  mmaa  sseennzzaa  aassssuummeerree  ttaallee  mmooddeelllloo  nneellllaa  
ssuuaa  iinntteerreezzzzaa,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ppeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  iill  ssiisstteemmaa  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ssoocciiaallee..  IInn  
rreeaallttàà  èè  uunn’’iinniizziiaattiivvaa  cchhee  ppaarrllaa  ssoolloo  ddii  fflleessssiibbiilliittàà  mmaa  sseennzzaa  ssiiccuurreezzzzaa;;  ee  dduunnqquuee  eessssaa  
ppoorrttaa  ssoolloo  aadd  uunn  aauummeennttoo  ddeellllaa  pprreeccaarriieettàà..  UUnn’’aallttrraa  qquueessttiioonnee  aa  cciiòò  ssttrreettttaammeennttee  
ccoolllleeggaattaa  èè  iill  LLiibbrroo  VVeerrddee  ddeellllaa  UUEE  ssuull  ddiirriittttoo  ddeell  llaavvoorroo::  eessssoo  ddeeddiiccaa  aallllaa  fflleessssiibbiilliittàà  
aallttrreettttaannttaa  aatttteennzziioonnee  cchhee  aallllee  vvaarriiee  qquueessttiioonnii  lleeggaattee  aallllaa  lleeggiissllaazziioonnee  ssuull  llaavvoorroo  ee  
aallllaa  pprrootteezziioonnee  ssoocciiaallee  nneeii  ppaaeessii  ddeellllaa  UUEE..  LL’’iiddeeaa  ddii  bbaassee  sseemmbbrraa  eesssseerree  qquueellllaa  ddii  
ootttteenneerree  uunn’’aarrmmoonniizzzzaazziioonnee  aa  lliivveelllloo  eeuurrooppeeoo;;  mmaa  ccoonn  iill  ppeerriiccoolloo  iinn  aattttoo  ddii  uunnaa    
ddeerreegguullaattiioonn  ddeeii  ddiirriittttii  ee  ddeellllaa  pprrootteezziioonnee  ssoocciiaallee,,  llaa  FFEEMM  ddeevvee  pprreennddeerree  uunnaa  
ppoossiizziioonnee  cchhiiaarraa  ssuu  qquueessttoo  tteemmaa..  
  
3333))  LLaa  FFEEMM  ddeevvee  ssttuuddiiaarree  llee  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  rreennddeerree  llaa  rriissoolluuzziioonnee  ssuull  llaavvoorroo  pprreeccaarriioo  
ppiiùù  ccoonnccrreettaa  iinn  tteerrmmiinnii  ddii  lliinneeaa  ppoolliittiiccaa,,  ee  pprroommuuoovveerrnnee  ll’’aapppplliiccaazziioonnee  nneellllaa  pprraassssii  
ddeeggllii  aaffffiilliiaattii,,  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllee  ttoorrnnaattee  ccoonnttrraattttuuaallii  iinn  ccoorrssoo..  LLaa  FFEEMM  ssttuuddiieerràà  aanncchhee  llaa  
ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ffoorrmmuullaarree  uunnaa  sseeccoonnddaa  rriivveennddiiccaazziioonnee  ccoommuunnee  ssuu  qquueessttoo  tteemmaa..  
  
3344))  NNeellllee  ssuuee  aattttiivviittàà  ppoolliittiicchhee  llaa  FFEEMM  ddeevvee  aanncchhee  iimmppeeggnnaarrssii  ppeerr  iill  mmiigglliioorraammeennttoo  
ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  llaavvoorroo  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  cchhee  eessssaa  oorrggaanniizzzzaa  mmaa  cchhee  nnoonn  ggooddoonnoo  ddii  
aallccuunnaa  ccooppeerrttuurraa  ccoonnttrraattttuuaallee..  LLoo  ssccaammbbiioo  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuuii  mmiigglliioorrii  ccoonnttrraattttii  
iinnddiivviidduuaallii  èè  uunn  ppaassssaaggggiioo  iimmppoorrttaannttee,,  cchhee  ddoovvrràà  eesssseerree  oorrggaanniizzzzaattoo  eennttrroo  iill  
pprroossssiimmoo  mmaannddaattoo  ccoonnggrreessssuuaallee..  
  
IIll  wweellffaarree  
  
3355))  II  ssiinnddaaccaattii  eeuurrooppeeii  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  mmeettaallmmeeccccaanniiccii  rriiccoonnoossccoonnoo  cchhee  èè  uunnaa  
nneecceessssiittàà  ee  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ccoolllleettttiivvaa  ddii  ttuuttttii  mmaanntteenneerree  lliivveellllii  ccoommuunnii  ddii  wweellffaarree;;  
rriitteennggoonnoo  cchhee  cciiòò  ssiiaa  ppaarrttee  iinntteeggrraannttee  ddeell  mmooddeelllloo  ssoocciiaallee  eeuurrooppeeoo..  AAnncchhee  ssee  cciiòò  
vviieennee  ccoonnssiiddeerraattoo  uunn  ccoommppiittoo  cceennttrraallee  ddeelllloo  ssttaattoo,,  èè  nnoossttrraa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ddiiffeennddeerree  
ee  mmiigglliioorraarree  qquueessttee  pprreessttaazziioonnii  ssoocciiaallii,,  ccoommee  uunn  bbeennee  ccoommuunnee  cchhee  aappppaarrttiieennee  aa  
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ttuuttttii..  NNeell  ccoonntteemmppoo,,  ii  ssiinnddaaccaattii  eeuurrooppeeii  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  mmeettaallmmeeccccaanniiccii  nnoonn  ppoossssoonnoo  
aassssiisstteerree  iinneerrttii  aaii  ttaaggllii  aall  wweellffaarree  oo  aallllaa  mmaannccaannzzaa  ddii  vvoolloonnttàà  ppoolliittiiccaa  ddii  ffaarrssii  ccaarriiccoo  
ddeellllee  rreessppoonnssaabbiilliittàà  nneecceessssaarriiee  aallllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  iimmppoorrttaannttii  mmiigglliioorraammeennttii  ssuull  
ppiiaannoo  ssoocciiaallee..  LLaa  FFEEMM  ssii  ooppppoonnee  ddeecciissaammeennttee  aallllaa  ppoolliittiiccaa  UUEE  ddii  iinnnnaallzzaammeennttoo  
uunniillaatteerraallee  ddeellll’’eettàà  ppeennssiioonnaabbiillee  ee  ddii  iinnddeebboolliimmeennttoo  ddeeii  ssiisstteemmii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ssoocciiaallee..  
  
3366))  LLaa  FFEEMM  aapprriirràà  iill  ddiibbaattttiittoo  ssuu  ttuuttttii  ii  tteemmii  aattttiinneennttii  aallllee  ppeennssiioonnii::  aa  lliivveelllloo  ssoocciiaallee,,  
ppoolliittiiccoo,,  eeccoonnoommiiccoo,,  ddeeii  lluuoogghhii  ddii  llaavvoorroo,,  ddeellllaa  qquuaalliittàà  ddeellllaa  vviittaa,,  ee  ssuu  ttuuttttii  ggllii  aallttrrii  
tteerrrreennii..  
  
3377))  LLaa  FFEEMM  ssttuuddiieerràà  llee  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  aapppplliiccaarree  aallccuunnii  eelleemmeennttii  ddeellllaa  nnoossttrraa  CCaarrttaa  
SSoocciiaallee  nneellllee  ddiivveerrssee  ttoorrnnaattee  ddii  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa..  VVeerrrràà  ddeeddiiccaattaa  
uunn’’aatttteennzziioonnee  ssppeecciiffiiccaa  aaii  sseegguueennttii  tteemmii::  
  
3388))  LLaa  FFEEMM  aapprriirràà  iill  ddiibbaattttiittoo  ssuu  ppoossssiibbiillii  lliinneeee  gguuiiddaa  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ppeennssiioonnii  
iinntteeggrraattiivvee..  
  

3399))  LLaa  FFEEMM  pprroommuuoovveerràà  lliinneeee  gguuiiddaa  ssuullllee  ppaarrii  ooppppoorrttuunniittàà,,  rreellaattiivvee  nnoonn  ssoolloo  aaii  
ssaallaarrii  ee  aallllee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  llaavvoorroo,,  mmaa  aanncchhee  ssuu  ttuuttttii  ggllii  aassppeettttii  ddeellllaa  CCaarrttaa  SSoocciiaallee  
ddeellllaa  FFEEMM  
  
4400))  LLaa  FFEEMM  ssttuuddiieerràà  aanncchhee  llaa  ssiittuuaazziioonnee  aattttuuaallee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ccoonnggeeddii  ppeerr  mmoottiivvii  ddii  
ffaammiigglliiaa,,  eellaabboorraannddoo  lliinneeee  gguuiiddaa  ddeellllaa  FFEEMM  ssuullll’’eesstteennssiioonnee  ddeellllee  ooppppoorrttuunniittàà  ddii  
ccoonnggeeddoo,,  ccoommee  aadd  eesseemmppiioo::  ccoonnggeeddii  ppaarreennttaallii,,  ddiirriittttoo  aadd  aasssseennttaarrssii  ddaall  llaavvoorroo  ppeerr  
aassssiisstteerree  ffaammiilliiaarrii  mmaallaattii,,  eecccc..  

    
LLaavvoorraattoorrii  mmiiggrraannttii  
  
4411))  CCoommee  ddeettttoo  ssoopprraa,,  iill  nnuummeerroo  ddii  llaavvoorraattoorrii  mmiiggrraannttii,,  ssiiaa  iinnttrraa--  cchhee  eexxttrraa--eeuurrooppeeii,,  
èè  iinn  ffoorrttee  aauummeennttoo;;  qquueessttii  llaavvoorraattoorrii  hhaannnnoo  uunn  iimmppoorrttaannttee  rruuoolloo  ssoocciiaallee  eedd  
eeccoonnoommiiccoo  iinn  EEuurrooppaa..  LLaa  FFEEMM  aaffffeerrmmaa  ccoonn  cchhiiaarreezzzzaa  cchhee  ssppeettttaa  aa  ttuuttttii  ii  llaavvoorraattoorrii,,  
sseennzzaa  aallccuunn  ttiippoo  ddii  ddiissccrriimmiinnaazziioonnee,,  llaa  ccooppeerrttuurraa  ddeeii  ccoonnttrraattttii  ccoolllleettttiivvii,,  ddeelllloo  ssttaattoo  
ssoocciiaallee  ee  ddeeii  ssiisstteemmii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ssoocciiaallee..  PPeerr  rreeaalliizzzzaarree  qquueessttoo  oobbiieettttiivvoo  ddoobbbbiiaammoo  
uuttiilliizzzzaarree  aall  mmeegglliioo  ii  ssiisstteemmii  ddii  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa  eessiisstteennttii,,  ppeerr  ggaarraannttiirree  ggllii  
sstteessssii  ddiirriittttii  aa  ttuuttttii  ii  llaavvoorraattoorrii,,  qquuaallssiiaassii  ssiiaa  llaa  lloorroo  pprroovveenniieennzzaa  oo  iill  lloorroo  ssttaattuuss  
ggiiuurriiddiiccoo..  QQuueessttoo  ccii  ddaarreebbbbee  aanncchhee  uunnaa  ppoossiizziioonnee  cchhiiaarraa  nneell  ddiibbaattttiittoo  ssuuii  llaavvoorraattoorrii  
iinn  ddiissttaaccccoo,,  llaa  ddiirreettttiivvaa  ddeeii  sseerrvviizzii  ee  iill  pprriinncciippiioo  ddeell  ppaaeessee  dd’’oorriiggiinnee..  IIll  ddiibbaattttiittoo  
ddoovvrreebbbbee  ppeerrttaannttoo  vveerrtteerree  ssuu  ttuuttttii  ggllii  aassppeettttii  ddii  qquueessttaa  qquueessttiioonnee,,  iivvii  ccoommpprreessii  
ll’’aauummeennttoo  ddeellllaa  mmoobbiilliittàà  ddeell  llaavvoorroo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellll’’EEuurrooppaa,,  ii  llaavvoorraattoorrii  iimmmmiiggrraattii  ee    
ll’’iimmmmiiggrraazziioonnee  ccllaannddeessttiinnaa  iinn  EEuurrooppaa..  
  
4422))  LLaa  FFEEMM  rriibbaaddiissccee  llaa  pprroopprriiaa  ppoossiizziioonnee  iinn  mmeerriittoo  aallllaa  ddiirreettttiivvaa  ssuuii  sseerrvviizzii  ee  aall  
ddiissttaaccccoo  ddeeii  llaavvoorraattoorrii::  ll’’aapppplliiccaazziioonnee  aa  ttuuttttee  llee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  llaavvoorroo  ee  ssaallaarriiaallii  ddeell  
pprriinncciippiioo  ddeell  ppaaeessee  ddii  aattttiivviittàà,,  cciiooèè  ddeell  lluuooggoo  iinn  ccuuii  iill  llaavvoorraattoorree  pprreessttaa  llaa  pprroopprriiaa  
ooppeerraa,,  rraapppprreesseennttaa  ll’’uunniiccaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  pprreevveenniirree  uunnaa  ssppiirraallee  ddiisscceennddeennttee,,  ddii  
ccoonnccoorrrreennzzaa  aall  rriibbaassssoo  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ssaallaarrii,,  ccoonnddiizziioonnii  ddii  llaavvoorroo  ee  mmeerrccaattoo  ddeell  llaavvoorroo..  
    
4433))  LLaa  FFEEMM  ssoossttiieennee  ccoonn  ffoorrzzaa  ttuuttttee  llee  aattttiivviittàà  mmiirraattee  aadd  uunnaa  mmaaggggiioorree  iinntteeggrraazziioonnee  
ddeeii  llaavvoorraattoorrii  mmiiggrraannttii  nneell  mmoonnddoo  ddeell  llaavvoorroo  ddeell  ppaaeessee  iinn  ccuuii  ooppeerraannoo..  II  ssiinnddaaccaattii,,  
ccoonn  ll’’aaiiuuttoo  ddeellllaa  FFEEMM,,  hhaannnnoo  ggiiàà  mmeessssoo  iinn  ppiieeddii  pprrooggeettttii  ssppeecciiffiiccii,,  ccoommee  aadd  eesseemmppiioo  
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iill  ppaattttoo  ddii  ssoolliiddaarriieettàà,,  ppeerr  ssoosstteenneerree  ii  ddiirriittttii  ddii  qquueessttii  llaavvoorraattoorrii  mmiiggrraannttii  ee  ppeerr  
ssiinnddaaccaalliizzzzaarrllii..  LLaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa  ppuuòò  aavveerree  uunn  rruuoolloo  ssppeecciiffiiccoo  ssuu  qquueessttii  
tteemmii,,  pprreevveeddeennddoo  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ffoorrmmaazziioonnee,,  ccoorrssii  ddii  lliinngguuaa,,  ppeerriiooddii  ddii  ffeerriiee,,  
ooppppoorrttuunniittàà  ddii  ccaarrrriieerraa,,  eecccc……  
  
  
SSiisstteemmaa  eeuurrooppeeoo  ddii  rreellaazziioonnii  iinndduussttrriiaallii  
  
4444))  NNeell  pprroossssiimmoo  ppeerriiooddoo  llaa  FFEEMM  ddoovvrràà  aanncchhee  ooccccuuppaarrssii  ddii  ssvviilluuppppaarree  uulltteerriioorrmmeennttee  
qquueelllloo  cchhee  ssaarràà  iill  ffuuttuurroo  ssiisstteemmaa  eeuurrooppeeoo  ddii  rreellaazziioonnii  iinndduussttrriiaallii,,  ee  ddeellll’’iinniizziiaattiivvaa  
ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  ssuu  uunn  ssiisstteemmaa  ddii  aaccccoorrddii  ssiinnddaaccaallii  aa  lliivveelllloo  ttrraannssnnaazziioonnaallee..  
  
4455))  AAllllaa  lluuccee  ddeellllee  eessppeerriieennzzee  ffiinnoorraa  ccoossttrruuiittee,,  llaa  FFEEMM  hhaa  bbiissooggnnoo  ddii  uunnaa  vvaalluuttaazziioonnee  
ssuullllee  pprroopprriiee  pprroocceedduurree  iinntteerrnnee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  pprroocceessssii  nneeggoozziiaallii,,  ssiiaa  ppeerr  qquuaannttoo  
rriigguuaarrddaa  iill  mmaannddaattoo  aa  iinntteerrvveenniirree  nneellllee  ttrraattttaattiivvee  aazziieennddaallii,,  ssiiaa  ppeerr  llaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  
aa  lliivveelllloo  ddii  sseettttoorree..  LLoo  ssvviilluuppppoo  ddii  uunn  ssiisstteemmaa  eeuurrooppeeoo  ddii  rreellaazziioonnii  iinndduussttrriiaallii,,  oo  ddii  uunn  
ssiisstteemmaa  ttrraannssnnaazziioonnaallee  ddii  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa,,  ccoommee  lloo  cchhiiaammaa  llaa  CCoommmmiissssiioonnee  
EEuurrooppeeaa,,  ffaa  nnaasscceerree  ll’’eessiiggeennzzaa  ddii  aavvvviiaarree  uunn  ddiibbaattttiittoo  ssuullllee  ssttrruuttttuurree  iinntteerrnnee,,  ii  
mmeettooddii  ddii  llaavvoorroo  ee  iill  qquuaaddrroo  iinn  ccuuii  ssii  ccoollllooccaa  ll’’iinntteerrvveennttoo  ddeellllaa  FFEEMM..  
  
4466))  LLaa  FFEEMM  ssoottttoolliinneeaa  cchhee  ii  ssiinnddaaccaattii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  iinn  ggrraaddoo  ddii  pprrooccllaammaarree  
iinniizziiaattiivvee  ccoonnggiiuunnttee,,  mmaanniiffeessttaazziioonnii  ee  sscciiooppeerrii  aanncchhee  aa  lliivveelllloo  ttrraannssnnaazziioonnaallee..  QQuueessttoo  
nneell  qquuaaddrroo  ddeellllaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  uunnaa  ppoolliittiiccaa  eeuurrooppeeaa  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ssaallaarrii  ee  
ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa..  CC’’èè  bbiissooggnnoo  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnii  vviiaa  EEuuccoobb@@nn  ssuu  ttuuttttee  llee  
ppoossssiibbiillii  iinniizziiaattiivvee  ddii  lloottttaa  ccoonn  llee  qquuaallii  ssii  ppoossssaa  oorrggaanniizzzzaarree  uunnaa  ssoolliiddaarriieettàà  ccoonnccrreettaa..    
  
4477))  LLaa  FFEEMM  ddeevvee  ffoorrnniirree  ssoosstteeggnnoo  ee  pprreennddeerree  iinniizziiaattiivvee  ppeerr  qquueeii  ppaaeessii  nneeii  qquuaallii  nnoonn  
vveennggoonnoo  ccoossttaanntteemmeennttee  rriissppeettttaattii  ii  ddiirriittttii  ssiinnddaaccaallii  ffoonnddaammeennttaallii,,  qquuaallii  iill  ddiirriittttoo  aallllaa  
lliibbeerrttàà  ddii  aassssoocciiaazziioonnee  ee  iill  ddiirriittttoo  ddii  sscciiooppeerroo..  
  
4488))  LLaa  FFEEMM  aaddootttteerràà  ttuuttttee  llee  mmiissuurree  aaddeegguuaattee  ppeerr  ssttuuddiiaarree  ttuuttttee  llee  ppoossssiibbiilliittàà  ee  llee  
ccaassiissttiicchhee  ggiiuurriiddiicchhee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  sscciiooppeerrii  ee  aazziioonnii  aannttii--sscciiooppeerroo  aa  lliivveelllloo  
ttrraannssnnaazziioonnaallee..  
  
4499))  IIll  CCoommiittaattoo  EEsseeccuuttiivvoo  ddeellllaa  FFEEMM  ppuuòò  pprrooccllaammaarree  sscciiooppeerrii  ddii  ssoolliiddaarriieettàà  ee  aallttrree  
aazziioonnii  ccoolllleettttiivvee  ddii  ssoolliiddaarriieettàà,,  iinn  ssttrreettttaa  ccoonnssuullttaazziioonnee  ccoonn  llee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  aaffffiilliiaattee  
iinntteerreessssaattee..  LLaa  FFEEMM  ddaarràà  ttuuttttoo  iill  ssuuoo  ssoosstteeggnnoo  aaggllii  aaffffiilliiaattii  nneeii  ppaaeessii  iinn  ccuuii  nnoonn  eessiissttee  
iill  ddiirriittttoo  ddii  pprrooccllaammaarree  sscciiooppeerrii  ddii  ssoolliiddaarriieettàà,,  nneellllaa  lloorroo  lloottttaa  ppeerr  ootttteenneerree  qquueessttoo  
ddiirriittttoo..  
  
5500))  RReellaattiivvaammeennttee  aa  cciiòò  llaa  FFEEMM  rriiccoonnffeerrmmaa  qquuaannttoo  ddeettttoo  nneell  ssuuoo  ddooccuummeennttoo  ppoolliittiiccoo  
ssuull  ffuuttuurroo  ssiisstteemmaa  eeuurrooppeeoo  ddii  rreellaazziioonnii  iinndduussttrriiaallii,,  aaddoottttaattoo  nneellllaa  CCoonnffeerreennzzaa  ssuullllaa  
ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa  tteennuuttaassii  aa  OOsslloo  nneell  22000011..  LLaa  FFEEMM  aaffffeerrmmaa  ccoonn  cchhiiaarreezzzzaa  cchhee  
llaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  uunn  ssiisstteemmaa  eeuurrooppeeoo  ddii  rreellaazziioonnii  iinndduussttrriiaallii  ddeevvee  ccoommpprreennddeerree  ttuuttttii  ii  
lliivveellllii  ccoonnttrraattttuuaallii  iinn  EEuurrooppaa,,  ee  pprreevveeddeerree  iill  ddiirriittttoo  ddii  sscciiooppeerroo  eeuurrooppeeoo  ccoommee  
eelleemmeennttoo  eesssseennzziiaallee  ddii  uunnaa  cchhiiaarraa  ssttrraatteeggiiaa  ddii  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa..  LLaa  FFEEMM  
ssoottttoolliinneeaa  iinnoollttrree  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  ppoorrttaarree  aall  ttaavvoolloo  ddeellllee  ttrraattttaattiivvee  llaa//llee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  
ddaattoorriiaallii..  CCoommee  aaffffeerrmmaattoo  nneell  pprrooggrraammmmaa  ddii  llaavvoorroo  ddeellllaa  FFEEMM,,  lloo  ssvviilluuppppoo  ddii  qquueessttoo  
ssiisstteemmaa  ddii  rreellaazziioonnii  iinndduussttrriiaallii,,  ccoossìì  ccoommee  llaa  ccrreeaazziioonnee  ddii  uunnoo  ssppaazziioo  ccoonnttrraattttuuaallee  
eeuurrooppeeoo,,  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  rreeaalliizzzzaattoo  sseennzzaa  uunnaa  ccoonnttrrooppaarrttee  ddaattoorriiaallee  qquuaalliiffiiccaattaa..    
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CCoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa  ee  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  
  
5511))  IIll  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  cchhee  ssii  ssttaa  aattttuuaallmmeennttee  ssvviilluuppppaannddoo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellll’’iinndduussttrriiaa  
mmeettaallmmeeccccaanniiccaa  vvaa  vviissttoo  iinn  rreellaazziioonnee  aalllloo  ssvviilluuppppoo  ddii  uunn  ssiisstteemmaa  eeuurrooppeeoo  ddii  rreellaazziioonnii  
iinndduussttrriiaallii..  AAnncchhee  ssee  llaa  CCoommmmiissssiioonnee  EEuurrooppeeaa  ssttaabbiilliissccee  sseemmpprree  uunnoo  ssttrreettttoo  
ccoolllleeggaammeennttoo  ffrraa  ii  ccoommiittaattii  ppeerr  iill  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  ee  llaa  ggaarraannzziiaa  cchhee  llee  ppaarrttii  ssoocciiaallii  
ccooiinnvvoollttee  nneell  pprroocceessssoo  aabbbbiiaannoo  ccaappaacciittàà  nneeggoozziiaallee  eedd  uunn  mmaannddaattoo  aa  ffaarrlloo,,  llaa  FFEEMM  
rriibbaaddiissccee  cchhee  iill  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  aattttuuaallmmeennttee  iinn  ccoorrssoo  rriigguuaarrddaa  ssoopprraattttuuttttoo  qquueessttiioonnii  
ddii  ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee  ddeell  sseettttoorree,,  ee  nnoonn  èè  uunnaa  ffoorrmmaa  ddii  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa..    
  
5522))  AAbbbbiiaammoo  ccoommuunnqquuee  bbiissooggnnoo  ddii  ccoossttrruuiirree  uunnaa  ssttrraatteeggiiaa  ppeerr  ddaarree  ppiiùù  ffoorrzzaa  aall  
ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  cchhee  ssttaa  eemmeerrggeennddoo  aa  lliivveelllloo  ddii  sseettttoorree,,  ee  ccrreeaarree  uunnaa  ppoolliittiiccaa  ppiiùù  
aappeerrttaa  aaii  tteemmii  ddeellllaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa..  IInn  qquueessttoo  sseennssoo  èè  ddii  ppaarrttiiccoollaarree  
rriilleevvaannzzaa  iill  ddiiaallooggoo  cchhee  ssii  èè  aavvvviiaattoo  ffrraa  llaa  FFEEMM  ee  llaa  CCEEEEMMEETT,,  nneell  qquuaallee  ppeerr  llaa  pprriimmaa  
vvoollttaa  ssoonnoo  ssttaattii  iinnttrrooddoottttii  nneell  ddiibbaattttiittoo  aallccuunnii  tteemmii  lleeggaattii  cchhiiaarraammeennttee  aallllaa  ssttrraatteeggiiaa  
ddeellllaa  FFEEMM  ssuullllaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa,,  qquuaallii  llaa  pprriimmaa  rriivveennddiiccaazziioonnee  ccoommuunnee  ddeellllaa  
FFEEMM,,  iill  QQuuaaddrroo  EEuurrooppeeoo  ddeellllee  QQuuaalliiffiicchhee  ee  llaa  ttrraassppaarreennzzaa  ddeellllee  qquuaalliiffiicchhee..    
  
5533))  DDoobbbbiiaammoo  ssvviilluuppppaarree  uulltteerriioorrmmeennttee  qquueessttaa  ssttrraatteeggiiaa  ee  ggaarraannttiirree  cchhee  ssuu  uunn  
ppiiaannoo  ppiiùù  ggeenneerraallee  llee  tteemmaattiicchhee  ddeellllaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa  ppoossssaannoo  aanncchhee  eesssseerree  
ddiibbaattttuuttee  nneeii  ccoommiittaattii  ppeerr  iill  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  aa  lliivveelllloo  ddii  sseettttoorree..  
  
CCoonncclluussiioonnii  
  
5544))  LLaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa  rriimmaannee  iill  ccuuoorree  ddeell  ssiinnddaaccaalliissmmoo..  IInn  qquueessttii  uullttiimmii  
aannnnii,,  llaa  FFEEMM  ssii  èè  iimmppeeggnnaattaa  nneellllaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  uunnaa  ppoolliittiiccaa  ee  ddii  uunnaa  ssttrraatteeggiiaa  
ccoommuunnee  ee  ccoooorrddiinnaattaa  aa  lliivveelllloo  eeuurrooppeeoo..  NNeell  pprroossssiimmoo  mmaannddaattoo  ccoonnggrreessssuuaallee  qquueessttaa  
ppoolliittiiccaa  vvaa  ccoonnssoolliiddaattaa::  ddoobbbbiiaammoo  rriieessaammiinnaarree  ppeerriiooddiiccaammeennttee  llee  nnoossttrree  lliinneeee  gguuiiddaa  
ee  ggllii  ssttaannddaarrdd  mmiinniimmii  ddii  rriiffeerriimmeennttoo,,  ggaarraanntteennddoo  cchhee  eessssii  aabbbbiiaannoo  uunn  rruuoolloo  ppiiùù  
ccoonnccrreettoo  ee  aattttiivvoo  nneellllee  ssttrraatteeggiiee  ssiinnddaaccaallii  nnaazziioonnaallii  eedd  eeuurrooppeeee..  PPeerr  ootttteenneerree  qquueessttoo  
rriissuullttaattoo  llaa  FFEEMM  ddoovvrràà  ggaarraannttiirree  uunn  ccoooorrddiinnaammeennttoo  mmoollttoo  mmaaggggiioorree  ffrraa  ii  ssuuooii  vvaarrii  
ccoommiittaattii,,  ssiiaa  aa  lliivveelllloo  ooppeerraattiivvoo  cchhee  nneell  mmooddoo  iinn  ccuuii  ccoommuunniiccaa..  
  
  
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEmmeennddaammeennttoo  22  ((CCCCMMBB,,  LLBBCC--NNVVKK  ee  CCNNEE))  
SSoossttiittuuiirree  iill  pprreecceeddeennttee  ppaarraaggrraaffoo  ccoonn::  
““LLaa  ppoolliittiiccaa  rriivveennddiiccaattiivvaa  ddeellllaa  FFEEMM  ssii  èè  eevvoolluuttaa  nneell  ccoorrssoo  ddeeggllii  aannnnii,,  aarrrriivvaannddoo  aa  
ccoommpprreennddeerree  uunnaa  vvaassttaa  ggaammmmaa  ddii  iinntteerrvveennttii,,  cchhee  ccoommpprreennddoonnoo  ssiiaa  nnoorrmmee  iinntteerrnnee  
ddii  ccoooorrddiinnaammeennttoo  cchhee  rriivveennddiiccaazziioonnii  ccoommuunnii  ppeennssaattee  ppeerr  uunn  uussoo  eesstteerrnnoo..  MMaa  ttuuttttee  llee  
tteemmaattiicchhee  aaffffrroonnttaattee  ddaa  ttaallii  iinntteerrvveennttii  ssoonnoo  iinneessttrriiccaabbiillmmeennttee  iinntteerrccoonnnneessssee..  EE’’  aadd  
eesseemmppiioo  iimmppoossssiibbiillee  ppeennssaarree  aallllaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeell  ppoossttoo  ddii  llaavvoorroo  sseennzzaa  ffaarr  rriiffeerriimmeennttoo  
aadd  uunnaa  ppoolliittiiccaa  ppeerr  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  ee  lloo  ssvviilluuppppoo  pprrooffeessssiioonnaallee,,  oo  sseennzzaa  ppaarrllaarree  ddii  
pprraattiiccaabbiilliittàà  ee  bbeenneesssseerree..  LLaa  ssffiiddaa  pprriinncciippaallee  èè  eellaabboorraarree  nnuuoovvii  ppuunnttii  ddii  vviissttaa..  DDaattoo  
qquueessttoo  ccoonntteessttoo,,  èè  iimmppoossssiibbiillee  lliimmiittaarree  uunn’’aazziioonnee  oo  uunn  iinntteerrvveennttoo  aadd  uunn  ssoolloo  aammbbiittoo  
((aadd  eesseemmppiioo  ll’’oorraarriioo  ddii  llaavvoorroo)),,  eessaammiinnaannddoolloo  sseeppaarraattaammeennttee  ddaa  ttuuttttii  ggllii  aallttrrii  
aassppeettttii..    
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PPeerr  ootttteenneerree  qquueessttoo  rriissuullttaattoo  llaa  FFEEMM  ddoovvrràà  ggaarraannttiirree  uunn  ccoooorrddiinnaammeennttoo  mmoollttoo  
mmaaggggiioorree  ffrraa  ii  ssuuooii  vvaarrii  ccoommiittaattii,,  ssiiaa  aa  lliivveelllloo  ooppeerraattiivvoo  cchhee  nneell  mmooddoo  iinn  ccuuii  
ccoommuunniiccaa..  
DDeevvee  eesssseerree  eellaabboorraattoo  ee  mmeessssoo  iinn  pprraattiiccaa  uunn  ppiiaannoo  dd’’aazziioonnee  cchhee  sseerrvvaa  ccoommee  lliinneeee  
gguuiiddaa  ppeerr  ii  pprroossssiimmii  44  aannnnii,,  iinn  mmooddoo  cchhee    qquueessttaa  iinntteennzziioonnee  ssii  ttrraadduuccaa  iinn  aazziioonnee  
ssppeecciiffiiccaa””..  
  
LLaa  mmaaggggiioorraannzzaa  ddeellllaa  RRMMCC    pprrooppoonnee  ddii  rreessppiinnggeerree  qquueessttoo  eemmeennddaammeennttoo,,  
eecccceettttoo  ppeerr  iill  ppaarraaggrraaffoo  22  ((ggiiàà  iinntteeggrraattoo  nneell  tteessttoo))..    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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LLAA  PPOOLLIITTIICCAA  IINNDDUUSSTTRRIIAALLEE  
LLaa  ssffiiddaa  pprriinncciippaallee::  ggeessttiirree  iill  ccaammbbiiaammeennttoo  nneellll’’iinndduussttrriiaa  gglloobbaalliizzzzaattaa  ––  LLee  
rriissttrruuttttuurraazziioonnii  
  
5555)) LLaavvoorraattoorrii  ee  ssiinnddaaccaattii  mmeettaallmmeeccccaanniiccii  ssii  ttrroovvaannoo  aattttuuaallmmeennttee  aa  ffrroonntteeggggiiaarree  uunn  
pprroocceessssoo  ddii  pprrooffoonnddaa  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  ddeell  sseettttoorree..  MMoollttii  ffaattttoorrii  iinnfflluueennzzaannoo  qquueessttoo  
pprroocceessssoo,,  ccoommee  aadd  eesseemmppiioo::  
§§    ii  rraappiiddii  ssvviilluuppppii  tteeccnnoollooggiiccii  
§§    llee  nnuuoovvee  ssttrraatteeggiiee  ssoocciieettaarriiee  ((ccoommee  ll’’eemmeerrggeerree  ddii  ccaatteennee  ddii  ffoorrnniittuurree  gglloobbaalliizzzzaattee))  
§§    ii  mmuuttaammeennttii  nneellllee  mmooddaalliittàà  ddii  ffiinnaannzziiaammeennttoo  ddeellllee  iimmpprreessee  ((pprreeddoommiinnaannzzaa  ddeeii  
mmeerrccaattii  ffiinnaannzziiaarrii,,  ccrreeaazziioonnee  ddii  vvaalloorree  ppeerr  ggllii  aazziioonniissttii,,  ccoommppaarrssaa  ddeeii  FFoonnddii  ddii  
PPrriivvaattee  EEqquuiittyy  ))  
§§    ll’’iinnfflluueennzzaa  ddeellllee  ppoolliittiicchhee  mmaaccrrooeeccoonnoommiicchhee,,  iinndduussttrriiaallii  ee  aammbbiieennttaallii  
§§    llee  oosscciillllaazziioonnii  nneeii  rraappppoorrttii  ddii  ffoorrzzaa  ttrraa  ccaappiittaallee  ee  llaavvoorroo  
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEmmeennddaammeennttoo  33  ((NNoorrddiicc  IInn))  
CCaanncceellllaarree  ll’’uullttiimmoo  ppuunnttoo  ddeell  pprreecceeddeennttee  ppaarraaggrraaffoo..  
LLaa  mmaaggggiioorraannzzaa  ddeellllaa  RRMMCC    pprrooppoonnee  ddii  aaccccoogglliieerree  qquueessttoo  eemmeennddaammeennttoo..    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
  
  
5566)) LLee  rriissttrruuttttuurraazziioonnii  ssoonnoo  uunn  pprroocceessssoo  iinn  ccoorrssoo  nneell  qquuaaddrroo  ddeelllloo  ssvviilluuppppoo  ddeellllaa  
ddiivviissiioonnee  iinntteerrnnaazziioonnaallee  ddeell  llaavvoorroo..  
TTaallii  pprroocceessssii  ddii  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  ssii  ssvvoollggoonnoo  aa  ddiivveerrssii  lliivveellllii::  
§§    aallll’’iinntteerrnnoo  ddeeggllii  ssttaabbiilliimmeennttii  ee  ddeellllee  ssiinnggllee  iimmpprreessee  ccoommee  aanncchhee  ffrraa  ddiivveerrssee  
iimmpprreessee  ((ffuussiioonnii  ee  aaccqquuiissiizziioonnii,,  oouuttssoouurrcciinngg,,  eecccc..))  
§§    aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  ssiinnggoollii  ccoommppaarrttii  iinndduussttrriiaallii  ccoommee  aanncchhee  ffrraa  ii  ddiivveerrssii  ccoommppaarrttii..  
§§    ttrraa  llee  ddiivveerrssee  rreeggiioonnii  eeuurrooppeeee  ((ddeellooccaalliizzzzaazziioonnii,,  ttrraassffoorrmmaazziioonnii,,  iinntteeggrraazziioonnee))  
§§    ttrraa  ddiivveerrssee  aarreeee  ddeellll’’eeccoonnoommiiaa  mmoonnddiiaallee  ((sslliittttaammeennttoo  ddeell  cceennttrroo  ggrraavviittaazziioonnaallee  
ddeellllaa  ccrreesscciittaa  eeccoonnoommiiccaa  vveerrssoo  ii  ppaaeessii  ddii  nnuuoovvaa  iinndduussttrriiaalliizzzzaazziioonnee  ––  ssppeecciiaallmmeennttee  
vveerrssoo  ii  ccoossiiddddeettttii  ppaaeessii  BBRRIICC::  BBrraassiillee,,  RRuussssiiaa,,  IInnddiiaa  ee  CCiinnaa))  
§§  ttrraa  llaa  ttrraaddiizziioonnaallee  pprroodduuzziioonnee  iinndduussttrriiaallee  ee  ii  sseerrvviizzii  lleeggaattii  aallllaa  pprroodduuzziioonnee  ((iill  cchhee  
ppoorrttaa  aa  uunn  nnuuoovvoo  ttiippoo  ddii  pprroodduuzziioonnee  iinndduussttrriiaallee))  

LL’’iimmppaattttoo  ddeeii  pprroocceessssii  ddii  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  ssii  aavvvveerrttee  iinn  ttuuttttii  ii  ccaammppii  ddeellllee  aattttiivviittàà  
ssiinnddaaccaallii  eedd  èè  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  sseennssiibbiillee  nneell  ccaammppoo  ddeellllee  ppoolliittiicchhee  iinndduussttrriiaallii..  
  
5577))  LLaa  ccrreeaazziioonnee  ddii  ssttrruuttttuurree  ttrraannssnnaazziioonnaallii  ddeellllee  iimmpprreessee  iinn  EEuurrooppaa  ee  lloo  
ssppoossttaammeennttoo  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee  iinn  mmeerriittoo  aallllee  ppoolliittiicchhee  iinndduussttrriiaallii  ddaall  lliivveelllloo  
nnaazziioonnaallee  aall  lliivveelllloo  ccoommuunniittaarriioo  ((mmoonneettaa  uunniiccaa,,  ccoonnttrroolllloo  ddeeggllii  aaiiuuttii  ssttaattaallii,,  ffoonnddii  
ssttrruuttttuurraallii,,  aaccccoorrddii  iinntteerrnnaazziioonnaallii,,  qquuaaddrroo  ccoommuunnee  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ppeerr  llaa  ddeerreegguullaattiioonn,,  
pprriivvaattiizzzzaazziioonnii  ee  ssttaannddaarrdd  aammbbiieennttaallii))  hhaa  rreessoo  nneecceessssaarriioo  ccoonnssiiddeerraarree  ii  pprroobblleemmii  ee  llee  
ssttrraatteeggiiee  ddii  ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee  aa  lliivveelllloo  ddeellll’’UUnniioonnee  EEuurrooppeeaa..  
  
5588))  DDaattoo  cchhee  llaa  CCoommmmiissssiioonnee  ssii  èè  nnuuoovvaammeennttee  ddaattaa  ––  ddooppoo  mmoollttii  aannnnii  ddii  ssiilleennzziioo  ––  
uunnaa  ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee,,  iill  ccoommppiittoo  ddeell  CCoommiittaattoo  ppeerr  llaa  ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee  èè  ccaammbbiiaattoo  
iinn  mmaanniieerraa  ssoossttaannzziiaallee..  IIll  ssuuoo  oobbiieettttiivvoo  ddii  rriimmeetttteerree  llaa  ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee  aallll’’oorrddiinnee  
ddeell  ggiioorrnnoo  nneellllee  ppoolliittiicchhee  eeuurrooppeeee  èè  ssttaattoo  rraaggggiiuunnttoo..  IIll  CCoommiittaattoo  ppeerr  llaa  ppoolliittiiccaa  
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iinndduussttrriiaallee  ddoovvrràà  oorraa  mmoonniittoorraarree    llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  qquueessttoo  nnuuoovvoo  ccoorrssoo  nneellllaa  
ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee  eeuurrooppeeaa  eedd  aassssiiccuurraarrnnee  llaa  ccoonnttiinnuuiittàà..  CCiiòò  iimmpplliiccaa  uunn  
mmoonniittoorraaggggiioo  rraavvvviicciinnaattoo  ddeellllee  ppoolliittiicchhee  eeccoonnoommiicchhee  ee  iinndduussttrriiaallii  eeuurrooppeeee  ee  uunn  
aauummeennttoo  ddeellllaa  ccaappaacciittàà  ddii  iinnfflluueennzzaarree  llee  iissttiittuuzziioonnii  eeuurrooppeeee  ((ddaarree  uunn  sseegguuiittoo  aallllee  
ccoommuunniiccaazziioonnii  ssuullllaa  ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee,,    ppaarrttee  mmiiccrroo--eeccoonnoommiiccaa  ddeellllaa  ssttrraatteeggiiaa  ddii  
LLiissbboonnaa,,  ppoolliittiiccaa  ddeellll’’iinnnnoovvaazziioonnee  ccoommee  ssttrruummeennttoo  pprriinncciippaallee  ddeellllee  ppoolliittiicchhee  
iinndduussttrriiaallii,,  rreeiinnvveennzziioonnee  ddeellllee  ppoolliittiicchhee  sseettttoorriiaallii,,  llaanncciioo  ddii  pprrooggrraammmmii  ee  pprrooppoossttee  
ccoonnccrreettee  ppeerr  uunnaa  ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee,,    vvaalluuttaazziioonnee  ddeellll’’iimmppaattttoo  ssuullll’’iinndduussttrriiaa  ddeellllee  
ppoolliittiicchhee  ddii  rriicceerrccaa,,  ssvviilluuppppoo  ee  iinnnnoovvaazziioonnee,,  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  ddaattaabbaassee  ccoonn  ii  ddaattii  ppiiùù  
rriilleevvaannttii  ssuuii  ddiivveerrssii  ccoommppaarrttii  mmeettaallmmeeccccaanniiccii,,  eecccc..))  
  
5599)) DDeevvee  eesssseerree  cchhiiaarroo  cchhee  cciiòò  rriicchhiieeddee  mmoollttee  rriissoorrssee  ((ssiiaa  qquuaannttiittaattiivvee  cchhee  
qquuaalliittaattiivvee))  ddaattoo  cchhee  llaa  CCoommmmiissssiioonnee  èè  ddiissppoonniibbiillee  aa  ddiissccuutteerree  llee  ssuuee  ppoolliittiicchhee  ccoonn  ii  
ddiivveerrssii  ssooggggeettttii  ddii  rriiffeerriimmeennttoo,,  aattttrraavveerrssoo  llaa  ccrreeaazziioonnee  ddii  ccoommiittaattii  aadd  aallttoo  lliivveelllloo,,  ddii  
ggrruuppppii  ddii  llaavvoorroo  ee  ddii  oorrggaanniissmmii  ppeerr  iill  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  nneeii  vvaarrii  sseettttoorrii..  
  
6600)) TTuuttttaavviiaa,,  ll’’aaggeennddaa  ddeellllaa  ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee  èè  pprriinncciippaallmmeennttee  ddeetteerrmmiinnaattaa  ddaallllee  
iimmpprreessee..  TTrrooppppoo  ssppeessssoo  ii  ssiinnddaaccaattii  ssoonnoo  ccoonnssiiddeerraattii  ccoommee  uunn  ssooggggeettttoo  ddii  sseeccoonnddoo  
ppiiaannoo..  GGllii  aassppeettttii  ffoonnddaammeennttaallii  ddii  uunnaa  ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee  ssoocciiaallmmeennttee  aacccceettttaabbiillee  
((ccoonncceeppiirree  ii  pprroocceessssii  ddii  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  iinn  mmooddii  ssoocciiaallmmeennttee  aacccceettttaabbiillii;;  
ssoosstteenniibbiilliittàà;;  ddeemmooccrraazziiaa  eeccoonnoommiiccaa;;  rruuoolloo  aattttiivvoo  ddeell  sseettttoorree  ppuubbbblliiccoo))  ssoonnoo  aannccoorraa  
iinn  llaarrggaa  mmiissuurraa  ttrraassccuurraattii..  LLaa  ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee  èè  ffoonnddaammeennttaallmmeennttee  ppeennssaattaa  ppeerr  
sseerrvviirree  ggllii  oobbiieettttiivvii  ddeellllaa  lliibbeerraa  ccoonnccoorrrreennzzaa  ee  ddeellllaa  ccoommppeettiittiivviittàà..  SSaarràà  uunnaa  ssffiiddaa  
iimmppoorrttaannttee  ppeerr  iill  CCoommiittaattoo  ppeerr  llaa  ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee  rriimmeetttteerree  aall  cceennttrroo  ddeellllaa  ppoolliittiiccaa  
iinndduussttrriiaallee  ii  pprroobblleemmii  rreeaallii  cchhee  llee  ppeerrssoonnee  ssii  ttrroovvaannoo  aa  ddoovveerr  ffrroonntteeggggiiaarree  ssuull  ppoossttoo  
ddii  llaavvoorroo..  EE’’  qquuiinnddii  iimmppoorrttaannttee  cchhee  iill  CCoommiittaattoo  ssiiaa  iinn  ggrraaddoo  ddii  ssvviilluuppppaarree  
uulltteerriioorrmmeennttee  iill  pprroopprriioo  pprrooggrraammmmaa  ddii  ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee  ee  aabbbbiiaa  llaa  ccaappaacciittàà  ddii  
llaanncciiaarree  uunnaa  ssffiiddaa  aallllaa  CCoommmmiissssiioonnee  ee  aallllee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  iimmpprreennddiittoorriiaallii,,  mmeetttteennddoo  
iinn  ccaammppoo  uunnaa  pprroopprriiaa  iiddeeaa  ddii  ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee  pprrooaattttttiivvaa  iinn  uunnaa  eeccoonnoommiiaa  ddii  
mmeerrccaattoo  gglloobbaalliizzzzaattaa..  LLaa  FFEEMM  ddeevvee  ssttaabbiilliirree  llee  pprroopprriiee  pprriioorriittàà  ee  llaanncciiaarree  ii  pprroopprrii  
pprrooggrraammmmii  ddii  ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee  ccoonn  ll’’iinntteennttoo  ddii  aaffffrroonnttaarree  ii  pprroobblleemmii  ccoonnccrreettii  cchhee  
ggllii  aaffffiilliiaattii  ssii  ttrroovvaannoo  aa  ffrroonntteeggggiiaarree..  
    
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEmmeennddaammeennttoo  44  ((NNoorrddiicc  IInn,,  rriiffoorrmmuullaattoo  ddaallllaa  RRMMCC))  
AAllllaa  ffiinnee  ddeell  pprreecceeddeennttee  ppaarraaggrraaffoo,,  aaggggiiuunnggeerree::  
““IIll  mmooddoo  mmiigglliioorree  ppeerr  ffaarrlloo  èè  ddiimmoossttrraannddoo  cchhee  ccoonn  pprroocceessssii  ddii  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  
ssoocciiaallmmeennttee  aacccceettttaabbiillii,,  iinnvveessttiimmeennttii  nneellllaa  ffoorrmmaazziioonnee  ppeerrmmaanneennttee,,  ddeemmooccrraazziiaa  
eeccoonnoommiiccaa,,  nnoonncchhéé  ccoonn  uunn  rruuoolloo  aattttiivvoo  ddeell  sseettttoorree  ppuubbbblliiccoo  ee  ddeeii  ssiinnddaaccaattii  ee  ccoonn  
ppoolliittiicchhee  aattttiivvee  ddeell  mmeerrccaattoo  ddeell  llaavvoorroo,,  ssii  ppuuòò  rreeaallmmeennttee  ootttteenneerree  uunnoo  ssvviilluuppppoo  
ssoosstteenniibbiillee””..  
LLaa  mmaaggggiioorraannzzaa  ddeellllaa  RRMMCC    pprrooppoonnee  ddii  aaccccoogglliieerree  ll’’eemmeennddaammeennttoo  ccoossìì  
rriiffoorrmmuullaattoo..    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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LLee  ppoolliittiicchhee  mmaaccrroo--eeccoonnoommiicchhee  
  
6611)) LLee  ppoolliittiicchhee  ee  ll’’eevvoolluuzziioonnee  ddeellllaa  ssiittuuaazziioonnee  aa  lliivveelllloo  mmaaccrrooeeccoonnoommiiccoo  ccoonnffiigguurraannoo  
uunn  qquuaaddrroo  ddii  ccoonnddiizziioonnii  ddeecciissiivvoo  ppeerr  iill  ffuuttuurroo  ddeellll''iinndduussttrriiaa..  IIll  CCoommiittaattoo  ppeerr  llaa  
ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee  iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  llaa  CCEESS  ddeevvee  aannaalliizzzzaarree  ee  ddiissccuutteerree  
aarrggoommeennttii  qquuaallii::  
§§    llaa  nnuuoovvaa  ddiivviissiioonnee  iinntteerrnnaazziioonnaallee  ddeell  llaavvoorroo;;  ii  mmuuttaammeennttii  nneeii  mmooddeellllii  ddii  
llooccaalliizzzzaazziioonnee,,  llee  ddeellooccaalliizzzzaazziioonnii  ddeellllaa  pprroodduuzziioonnee  ee  ddii  rriicceerrccaa  ee  ssvviilluuppppoo,,  
ll''oouuttssoouurrcciinngg,,  llee  ccaatteennee  ddii  ffoorrnniittuurraa;;  
§§    ll''iinnvveecccchhiiaammeennttoo  ddeellllaa  ppooppoollaazziioonnee  ee  llee  ssuuee  ccoonnsseegguueennzzee::  
§§    llaa  ccoommppeettiittiivviittàà  ccoommpplleessssiivvaa  ddeellll''iinndduussttrriiaa  eeuurrooppeeaa::  ccoossttoo  ddeell  llaavvoorroo;;  ggaapp  
tteeccnnoollooggiiccoo  ee  ddii  pprroodduuttttiivviittàà;;  
§§    uunnaa  ssiisstteemmaattiiccaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeellllaa  ssttrraatteeggiiaa  ddii  LLiissbboonnaa  ee  ii  mmooddii  ppeerr  ffaarr  ssìì  cchhee  eessssaa  
ffuunnzziioonnii  ppeerr  ii  llaavvoorraattoorrii  ((bbiissooggnnoo  ddii  ppoolliittiicchhee  eeccoonnoommiicchhee  ddaall  llaattoo  ddeellllaa  ddoommaannddaa));;  
§§    lloo  ssffuummaarrssii  ddeellllaa  ddiiffffeerreennzzaa  ttrraa  iinndduussttrriiee  ee  sseerrvviizzii;;  
§§    llaa  ppeenneettrraazziioonnee  ddeellllee  tteeccnnoollooggiiee  ddeellll''iinnffoorrmmaazziioonnee  ee  ddeellllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  
nneellll''iinndduussttrriiaa  ee  nneellllaa  ssoocciieettàà;;  
§§    lloo  ssvviilluuppppoo  ssoosstteenniibbiillee  ee  llee  ssuuee  ccoonnsseegguueennzzee  ppeerr  ll''iinndduussttrriiaa::  iill  RREEAACCHH  
((rreeggoollaammeennttoo  ppeerr  llaa  RReeggiissttrraazziioonnee,,  vvaalluuttaazziioonnee,,  aauuttoorriizzzzaazziioonnee  ppeerr  llee  ssoossttaannzzee  
cchhiimmiicchhee)),,  llee  eeccoo--tteeccnnoollooggiiee,,  iill  rriissccaallddaammeennttoo  gglloobbaallee  ((KKyyoottoo)),,  llaa  ffoorrnniittuurraa  ddii  
eenneerrggiiaa  ee  ddii  mmaatteerriiee  pprriimmee,,  eecccc..  
§§    ll''eemmeerrggeerree  ddeellllaa  ssoocciieettàà  ddeellllaa  ccoonnoosscceennzzaa  ee  ii  ssuuooii  eeffffeettttii  ssuullllaa  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  
ddeellll''iinndduussttrriiaa;;  
§§    ggllii  aassppeettttii  ssoocciiaallii  ddeellllee  ppoolliittiicchhee  iinndduussttrriiaallii::  ggeessttiioonnee  ddeell  ccaammbbiiaammeennttoo  iinn  mmooddii  
ssoocciiaallmmeennttee  aacccceettttaabbiillii,,  ccrreeaazziioonnee  ddii  ppoossttii  ddii  llaavvoorroo,,  fflleexxiiccuurriittyy    ((llaa  CCoommmmiissssiioonnee  
pprreennddeerràà  uunn''iimmppoorrttaannttee  iinniizziiaattiivvaa  ssuullllaa  mmooddeerrnniizzzzaazziioonnee  ddeell  ddiirriittttoo  ddeell  llaavvoorroo  ppeerr  
rriissppoonnddeerree  aallllee  ssffiiddee  ddeellllaa  gglloobbaalliizzzzaazziioonnee,,  iinniizziiaattiivvaa  cchhee  rriicchhiieeddeerràà  uunnaa  rriissppoossttaa  ddaa  
ppaarrttee  ddeeii  ssiinnddaaccaattii)),,  ll''aapppprreennddiimmeennttoo  ppeerr  ttuuttttoo  iill  ccoorrssoo  ddeellllaa  vviittaa  ee  llaa  
rreessppoonnssaabbiilliittàà  ssoocciiaallee  ddeellllee  iimmpprreessee;;  
§§    qquueessttiioonnii  iiddeeoollooggiicchhee  ccoommee  iill  nneeoo  pprrootteezziioonniissmmoo,,  llaa  ccrreeaazziioonnee  ddii  ccaammppiioonnii  
nnaazziioonnaallii  oo  eeuurrooppeeii,,  iill  ccoonnttrraassttoo  ffrraa  iinntteerrvveennttiissmmoo  ssttaattaallee  ee  nneeoo--lliibbeerriissmmoo  ee  ttrraa  
lliibbeerroo  ccoommmmeerrcciioo  ee  ccoommmmeerrcciioo  eeqquuoo;;  
§§    iill  rruuoolloo  ddeeii  PPPPSS  ee  ddeeii  ffoonnddii  ppuubbbblliiccii  ddii  iinnvveessttiimmeennttoo..  
  
6622)) IIll  ddiibbaattttiittoo  ssuullllee  ooppiinniioonnii  rreellaattiivvee  aallllee  qquueessttiioonnii  ggeenneerraallii  ddii  ppoolliittiiccaa  eeccoonnoommiiccaa  ee  
ffiinnaannzziiaarriiaa  ee  ssuullllaa  ccrriissttaalllliizzzzaazziioonnee  ddii  ttaallii  ppoossiizziioonnii  nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  iinntteerraammeennttee  
ddeemmaannddaattoo  aallllaa  CCEESS..  EE''  eesssseennzziiaallee  cchhee  llaa  FFEEMM  ssvviilluuppppii  uunn  pprroopprriioo  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  ssuu  
tteemmii  ccoossìì  iimmppoorrttaannttii  eedd  aabbbbiiaa  uunn  iimmppaattttoo  mmoollttoo  mmaaggggiioorree  ssuullllee  ppoossiizziioonnii  ddeellllaa  CCEESS..    
  
PPoolliittiicchhee  ddii  sseettttoorree  
  
6633)) LLaa  ggrraannddee  vvaarriieettàà  ddeellllee  iinniizziiaattiivvee  sseettttoorriiaallii  mmoossttrraa  cchhiiaarraammeennttee  cchhee  llaa  rriissccooppeerrttaa  
ddaa  ppaarrttee  ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  ddeellllaa  ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee  hhaa  ppoorrttaattoo  aa  ppoolliittiicchhee  ddii  sseettttoorree  
ddii  nnuuoovvoo  ttiippoo..  PPeerr  pprroommuuoovveerree  uunn  aapppprroocccciioo  cchhee  ppaarrttaa  ddaall  bbaassssoo,,  ee  ppeerr  aauummeennttaarree  
ll''iimmppeeggnnoo  ddeeii  sseettttoorrii  ccooiinnvvoollttii,,  ssoonnoo  ssttaattii  iinnoollttrree    ccoossttiittuuiittii  ggrruuppppii  ppeerr  ll''iinnnnoovvaazziioonnee,,  
ppiiaattttaaffoorrmmee  tteeccnnoollooggiicchhee,,  ccoommiittaattii  aadd  aallttoo  lliivveelllloo  ssuullllee  ppoolliittiicchhee  ttrraassvveerrssaallii..  CCiiòò  èè  
mmoollttoo  iimmppeeggnnaattiivvoo  ppeerr  llaa  FFEEMM  ppeerrcchhéé  eesssseerree  rraapppprreesseennttaattii  iinn  ttaallii  oorrggaanniissmmii  rriicchhiieeddee  
nnootteevvoollii  iinnvveessttiimmeennttii::  bbiissooggnnaa  ttrroovvaarree  llee  ppeerrssoonnee  ggiiuussttee,,  ggeessttiirree  iill  ccaarriiccoo  ddii  llaavvoorroo    ee  
sseegguuiirree  ggllii  eessiittii..  
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6644)) PPeerr  iill  CCoommiittaattoo  ppeerr  llaa  ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee  ee  ppeerr  ii  ccoommiittaattii  ddii  sseettttoorree  ttuuttttoo  cciiòò  
ssiiggnniiffiiccaa  cchhee  èè  ddiivveennttaattoo  mmoollttoo  ppiiùù  iimmppoorrttaannttee  iill  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ee  iill  mmoonniittoorraaggggiioo  
ddeellllee  ddiivveerrssee  iinniizziiaattiivvee  sseettttoorriiaallii,,  cchhee  aa  vvoollttee  ppoossssoonnoo  aanncchhee  eesssseerree  iinniizziiaattiivvee  
ccoonnggiiuunnttee  ppoorrttaattee  aavvaannttii  ddaallllee  ppaarrttii  ssoocciiaallii  ddeell  sseettttoorree  iinntteerreessssaattoo..  DDeevvee  qquuiinnddii  
eesssseerrccii  uunnaa  aaggeennddaa  ccoonnddiivviissaa  ttrraa  iill  CCoommiittaattoo  ppeerr  llaa  ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee  ee  llee  aattttuuaallii  
ccoommmmiissssiioonnii  ddii  sseettttoorree  ((ccoommpprreessii  ii  ggrruuppppii  aadd  hhoocc  ccoossttiittuuiittii  aa  ssuuppppoorrttoo  ddeellllee  iinniizziiaattiivvee  
ddii  ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee  ddii  ccoommppaarrttoo)),,  ccoonn  ll''oobbiieettttiivvoo  ddii  ssttaabbiilliirree  ppuunnttii  ddii  vviissttaa  ee  
ssttrraatteeggiiee  ppoolliittiicchhee  ccoommuunnii..  
  
6655)) VVaa  tteennuuttoo  ccoonnttoo  ddeellll''iimmppoorrttaannzzaa  ccrreesscceennttee  ddeelllloo  ssvviilluuppppoo  ee  ddeellllaa  ggeessttiioonnee  ddeellllee  
ccaatteennee  ddeell  vvaalloorree  ee  ddii  qquueellllee  ddii  ffoorrnniittuurraa,,  cchhee  ssoonnoo  ddiivveerrssee  oo  aaggggiiuunnttiivvee    rriissppeettttoo  aaii  
ttrraaddiizziioonnaallii  sseettttoorrii,,  rreennddeennddoo  iinnddeeffiinniittii  ii  ccoonnffiinnii  ttrraa  llee  iimmpprreessee  ee  ttrraa  ii  sseettttoorrii..  IInn  uunn  
nnuummeerroo  sseemmpprree  mmaaggggiioorree  ddeeii  sseettttoorrii  ttrraaddiizziioonnaallii  uunn  vvaalloorree  aaggggiiuunnttoo  ddii  ppiiùù  ddeell  6600%%  
èè  rreeaalliizzzzaattoo  nneellllaa  ccaatteennaa  ddii  ffoorrnniittuurraa..  AAnncchhee  llee  ssppeessee  ppeerr  llaa  rriicceerrccaa  ee  ssvviilluuppppoo  ssii  
ssppoossttaannoo  iinn  ddiirreezziioonnee  ddeellllaa  ccaatteennaa  ddii  ffoorrnniittuurraa  ee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ii  sseettttoorrii  
ddeellll’’eennggiinneeeerriinngg  ee  ddeellllee  tteeccnnoollooggiiee  ddeellll''iinnffoorrmmaazziioonnee  ee  ddeellllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ggiiooccaannoo  
uunn  rruuoolloo  cceennttrraallee  aa  qquueessttoo  rriigguuaarrddoo..  
  
6666)) AA  sseegguuiittoo  ddeelllloo  sscciioogglliimmeennttoo  ddeell  CCoommiittaattoo  ddeellllaa  FFEEMM  ppeerr  ll''iinndduussttrriiaa  ddeellllaa  ddiiffeessaa,,  
iinn  ffuuttuurroo  iill  CCoommiittaattoo  ppeerr  llaa  ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee  ssii  ooccccuuppeerràà  ddiirreettttaammeennttee  ddeeggllii  aassppeettttii  
ttrraassvveerrssaallii  ddeellllaa  ppoolliittiiccaa  ddeellllaa  ddiiffeessaa    ((mmeerrccaattoo  uunniiccoo  ddeellll’’aapppprroovvvviiggiioonnaammeennttoo  
ppuubbbblliiccoo  nneell  sseettttoorree  ddiiffeessaa)),,  mmeennttrree  ggllii  aallttrrii  aassppeettttii  ssoonnoo  ssttaattii  iinntteeggrraattii  nneellllee  
ccoommppeetteennzzee  ddeeii  ccoommiittaattii  ppeerr  llaa  ccaannttiieerriissttiiccaa  nnaavvaallee  ee  ppeerr  ll''iinndduussttrriiaa  aaeerroossppaazziiaallee..  
  
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEmmeennddaammeennttoo  55  ((FFNNTTEE--CCGGTT))  
SSoossttiittuuiirree  iill  pprreecceeddeennttee  ppaarraaggrraaffoo  ccoonn::  
““VVeerrrràà  mmaanntteennuuttoo  iinn  eesssseerree  iill  CCoommiittaattoo  ddeellllaa  FFEEMM  ppeerr  ll’’iinndduussttrriiaa  ddeellllaa  ddiiffeessaa,,  cchhee  
ggaarraannttiirràà  uunn  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ddeell  pprroopprriioo  llaavvoorroo  ccoonn  ii  ccoommiittaattii  ddii  sseettttoorree  ppeerr  llaa  
ccaannttiieerriissttiiccaa  nnaavvaallee  ee  ll’’iinndduussttrriiaa  aaeerroossppaazziiaallee,,  nnoonncchhéé  ccoonn  iill  CCoommiittaattoo  ppeerr  llaa  ppoolliittiiccaa  
iinndduussttrriiaallee..  IInn  ffuuttuurroo,,  eessssoo  ddeeddiicchheerràà  ppaarrttiiccoollaarree  aatttteennzziioonnee  aallllaa  ssiittuuaazziioonnee  ee  aallllee  
pprroossppeettttiivvee  ffuuttuurree  ddeell  sseettttoorree  ddeellllaa  pprroodduuzziioonnee  aaeerroossppaazziiaallee  mmiilliittaarree,,  nnoonncchhéé  aaggllii  
aassppeettttii  oorriizzzzoonnttaallii  ddii  ttuuttttii  ii  ccoommppaarrttii  ddeellll’’iinndduussttrriiaa  ddeellllaa  ddiiffeessaa,,  qquuaallii  qquueellllii  cchhee  
rriigguuaarrddaannoo  llaa  ppoolliittiiccaa  eeuurrooppeeaa  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ee  ddiiffeessaa,,  oo  llaa  ccrreeaazziioonnee  ddii  uunn  mmeerrccaattoo  
uunniiccoo  ppeerr  ii  ddiissppoossiittiivvii  ddii  ddiiffeessaa..  AA  qquueessttoo  ffiinnee,,  llaa  FFEEMM  iinntteennddee  ccrreeaarree  aaddeegguuaattee  
ssttrruuttttuurree  ee  mmeeccccaanniissmmii  ddii  ccooooppeerraazziioonnee,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  nneell  ccoonnffrroonnttoo  ccoonn  ll’’AAggeennzziiaa  
EEuurrooppeeaa  ddeeggllii  AArrmmaammeennttii..””  
LLaa  mmaaggggiioorraannzzaa  ddeellllaa  RRMMCC    pprrooppoonnee  ddii  rreessppiinnggeerree  qquueessttoo  eemmeennddaammeennttoo..    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
  
  
6677))  VVaa  mmiigglliioorraattaa  llaa  ccooooppeerraazziioonnee  ccoonn  aallttrree  ffeeddeerraazziioonnii  iinndduussttrriiaallii,,  iivvii  ccoommpprreessee  
qquueellllee  ddeeii  sseerrvviizzii  ccoolllleeggaattii  aallll’’iinndduussttrriiaa,,  ee  ddii  sseettttoorrii  qquuaallii  llee  tteeccnnoollooggiiee  
ddeellll''iinnffoorrmmaazziioonnee  ee  ddeellllee  ccoommuunniiccaazziioonnii,,  llee  ffoonnddeerriiee  ee  ii  mmeettaallllii  nnoonn  ffeerrrroossii..    
  
PPoolliittiicchhee  iinndduussttrriiaallii  ttrraassvveerrssaallii  
  
6688))  NNeell  pprroossssiimmoo  ppeerriiooddoo  ccoonnggrreessssuuaallee  ssii  pprreesstteerràà  ppaarrttiiccoollaarree  aatttteennzziioonnee  aa::  
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§§    RRiicceerrccaa  ee  SSvviilluuppppoo::  aattttuuaazziioonnee  ddeell  77°°  PPrrooggrraammmmaa  QQuuaaddrroo,,  ccoonn  aauummeennttoo  ddeellllee  
rriissoorrssee  ddii  bbiillaanncciioo  ee  mmiigglliioorraammeennttoo  ddeell  ssiisstteemmaa  eeuurrooppeeoo  ppeerr  ll''iinnnnoovvaazziioonnee,,  ccoommee  
ssttrruummeennttoo  pprriinncciippaallee  ppeerr  mmiigglliioorraarree  llaa  ccoommppeettiittiivviittàà  ddeellll''iinndduussttrriiaa  eeuurrooppeeaa  ((aadd  
eesseemmppiioo  aattttrraavveerrssoo  iill  PPrrooggrraammmmaa  ppeerr  llaa  ccoommppeettiittiivviittàà  ee  ll''iinnnnoovvaazziioonnee))    
§§    IInnnnoovvaazziioonnee::  aattttuuaazziioonnee  ddeell  nnoossttrroo  ssppeecciiffiiccoo  ppiiaannoo  ddii  aazziioonnee  ppeerr  ll''iinnnnoovvaazziioonnee,,  
iissttiittuueennddoo  uunn  ggrruuppppoo  ddii  llaavvoorroo  sseeppaarraattoo  ssuu  qquueessttoo  aarrggoommeennttoo  
§§    FFiinnaannzziiaammeennttoo  aallllee  iimmpprreessee::  ccrreesscceennttee  iinnfflluueennzzaa  ddeeii  FFoonnddii  ddii  PPrriivvaattee  EEqquuiittyy    
§§    SSvviilluuppppoo  ddeeii  sseettttoorrii  aa  rreettee::  llooggiissttiiccaa,,  eenneerrggiiaa,,  ccoommuunniiccaazziioonnee,,  ffoorrnniittuurraa  ddii  mmaatteerriiee  
pprriimmee  
§§    RRiiffoorrmmaa  ddeeii  ffoonnddii  ssttrruuttttuurraallii,,  cchhee  ssaarraannnnoo  rrii--oorriieennttaattii  vveerrssoo  llaa  ggeessttiioonnee  ddeell  
ccaammbbiiaammeennttoo  ee  llaa  pprroommoozziioonnee  ddeellll''iinnnnoovvaazziioonnee  
§§    IInntteeggrraazziioonnee  ddeeii  nnuuoovvii  SSttaattii  mmeemmbbrrii,,  ccoommee  llaa  BBuullggaarriiaa  ee  llaa  RRoommaanniiaa  
§§    CCoommmmeerrcciioo::  nneeggoozziiaattii  ddii  DDoohhaa,,  rriissppeettttoo  ddeeii  ddiirriittttii  ddii  pprroopprriieettàà  iinntteelllleettttuuaallee,,  
pprroommoozziioonnee  ddeellllee  eessppoorrttaazziioonnii  ee  ddeell  ccoommmmeerrcciioo  eeqquuoo  ee  ssoolliiddaallee  ccoonn  ii  ppaaeessii  ddii  
nnuuoovvaa  iinndduussttrriiaalliizzzzaazziioonnee..  

  
PPoolliittiicchhee  aa  lliivveelllloo  aazziieennddaallee  
  
6699))  II  ccoonnffiinnii  ttrraa  llee  ppoolliittiicchhee  iinndduussttrriiaallii  ee  llee  ppoolliittiicchhee  aazziieennddaallii  ssttaannnnoo  ddiivveennttaannddoo  
sseemmpprree  ppiiùù  iinnddiissttiinnttii..  AAllccuunnii  sseettttoorrii  ((ccoommee  llaa  ssiiddeerruurrggiiaa,,  llaa  ccaannttiieerriissttiiccaa  nnaavvaallee,,  iill  
sseettttoorree  aaeerroossppaazziiaallee  ee  qquueelllloo  aauuttoommoobbiilliissttiiccoo))  ssoonnoo  ddoommiinnaattii  ddaa  uunnaa  mmaanncciiaattaa  ddii  
iimmpprreessee..  NNee  ccoonnsseegguuee  cchhee  llee  ssttrraatteeggiiee  ssoocciieettaarriiee  ppoossssoonnoo  aavveerree  uunn  eennoorrmmee  iimmppaattttoo  
ssuu  uunn  ppaarrttiiccoollaarree  sseettttoorree..  IIll    CCoommiittaattoo  ppeerr  llaa  ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee    ddoovvrràà  qquuiinnddii  
aannaalliizzzzaarree  llee  ccoonnsseegguueennzzee  ssuullllaa  ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee  ddii::  
§§    ccaammbbiiaammeennttii  aa  lliivveelllloo  ddii  iimmpprreessaa::  nnuuoovvee  ssttrraatteeggiiee  ssoocciieettaarriiee,,  ffuussiioonnii  ee  
aaccqquuiissiizziioonnii,,  ccoonnfflliittttii  ccoommmmeerrcciiaallii,,  eemmeerrggeerree  ddii  rreettii  dd''iimmpprreessaa,,  oouuttssoouurrcciinngg,,  
ddeellooccaalliizzzzaazziioonnii,,  rriissttrruuttttuurraazziioonnii;;  ccoonnttrroovveerrssiiee  ssuuggllii  aaiiuuttii  ssttaattaallii  ee  ssuullllee  pprroocceedduurree  
aannttii--dduummppiinngg,,  eecccc..  
§§    ccaammbbiiaammeennttii  nneell  qquuaaddrroo  nnoorrmmaattiivvoo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ppeerr  llee  iimmpprreessee::  ddiirriittttoo  
ssoocciieettaarriioo,,  ddiirreettttiivvee  ssuu  ffuussiioonnii  ee  aaccqquuiissiizziioonnii,,  lleeggiissllaazziioonnee  ssuullllaa  ccoonnccoorrrreennzzaa,,  
ttaassssaazziioonnee,,  ccoorrppoorraattee  ggoovveerrnnaannccee,,  eevvoolluuzziioonnee  ddeeggllii    ssttaannddaarrdd  iinntteerrnnaazziioonnaallii  ddii  
rreennddiiccoonnttaazziioonnee  ffiinnaannzziiaarriiaa  ((IIFFRRSS  --  IInntteerrnnaattiioonnaall  FFiinnaanncciiaall  RReeppoorrttiinngg  SSttaannddaarrddss)),,  
iinnqquuaaddrraammeennttoo  ddeeii  ddiirriittttii  ddii  pprroopprriieettàà  iinntteelllleettttuuaallee,,  eecccc..  

SSaarràà  nneecceessssaarriioo  mmiigglliioorraarree  iill  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ee  llaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  ttrraa  iill  CCoommiittaattoo  ppeerr  
llaa  ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee  ee  iill  CCoommiittaattoo  ppeerr  llee  ppoolliittiicchhee  ddeellllaa  FFEEMM  aa  lliivveelllloo  dd’’iimmpprreessaa..  PPeerr  
ggaarraannttiirree  uunnaa  mmiigglliioorree  ccoommuunniiccaazziioonnee  ee  iill  rreecciipprrooccoo  ccoooorrddiinnaammeennttoo,,  ppoottrreebbbbeerroo  
eesssseerree  oorrggaanniizzzzaattii,,  qquuaannddoo  ooppppoorrttuunnoo,,  iinnccoonnttrrii  ee  ggrruuppppii  ddii  llaavvoorroo  ccoonnggiiuunnttii  ssuuggllii  
aarrggoommeennttii  ppeerrttiinneennttii..  IInn  ooggnnii  ccaassoo,,  eennttrraammbbii  ii  ggrruuppppii  ddii  llaavvoorroo  rriissttrreettttii  ddoovvrreebbbbeerroo  
iinnccaarriiccaarree  uunnoo  ddeeii  pprroopprrii  mmeemmbbrrii  ddii  tteenneerree  ii  ccoonnttaattttii  ccoonn  ll''aallttrroo  ggrruuppppoo..  
  
IIll  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  
  
7700)) Un altro auspicio dellaa  FFEEMM  èè  qquueelllloo  ddii  uussaarree  iill  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  ppeerrcchhéé  
nneellll’’aammbbiittoo  ddeell  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  ssooggggeettttii  iinntteerreessssaattii,,  vveennggaa  aammpplliiaattoo  iill  ccoonnttrriibbuuttoo  
ddeellllee  ppaarrttii  ssoocciiaallii  iinn  rreellaazziioonnee  aa  rriilleevvaannttii  iinniizziiaattiivvee  ddii  ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee  ddeellllaa  UUEE  aa  
lliivveelllloo  ddii  sseettttoorree,,  ccoommee  llaa  LLeeaaddeerrSSHHIIPP  22001155..  AAll  ffiinnee  ddii  ootttteenneerree  ttaallee  rriissuullttaattoo,,  llaa  FFEEMM  
ssii  aaddooppeerraa  ppeerr  iinnccrreemmeennttaarree  llaa  ccooooppeerraazziioonnee  ee  iill  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ffrraa  ii  ccoommiittaattii  ddii  
sseettttoorree  ee  iill  CCoommiittaattoo  ppeerr  llaa  ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee  ddeellllaa  FFEEMM..  
  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

LLaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa  
  
7711)) LLaa  FFEEMM  aavvrràà  bbiissooggnnoo  ddii  ssvviilluuppppaarree  uunn  pprroopprriioo  aapppprroocccciioo  aallllaa  ""ggeessttiioonnee  ddeell  
ccaammbbiiaammeennttoo  iinn  mmooddii  ssoocciiaallmmeennttee  aacccceettttaabbiillii"",,  aadd  eesseemmppiioo  mmiigglliioorraannddoo  ggllii  
ssttrruummeennttii  uuttiilliizzzzaattii  ppeerr  ggoovveerrnnaarree  ii  ccaammbbiiaammeennttii  ee  llee  rriissttrruuttttuurraazziioonnii  iinndduussttrriiaallii..  EE''  
aanncchhee  nneecceessssaarriioo  mmiigglliioorraarree  llaa  ccooooppeerraazziioonnee  ttrraa  iill  CCoommiittaattoo  ppeerr  llaa  ppoolliittiiccaa  
iinndduussttrriiaallee  ee  iill  CCoommiittaattoo  ppeerr  llee  ppoolliittiicchhee  ddii  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa  ssuu  aassppeettttii  qquuaallii  
llee  ppoolliittiicchhee  ppeerr  ll''iinnnnoovvaazziioonnee,,  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee,,  llaa  fflleessssiibbiilliittàà,,  llaa  
fflleexxiiccuurriittyy,,  llaa  RReessppoonnssaabbiilliittàà  SSoocciiaallee  ddeellllee  IImmpprreessee  ee  ll’’aannddaammeennttoo  ddeeii  ssaallaarrii,,  iill  
mmeerrccaattoo  ddeell  llaavvoorroo  ee  llee  ppoolliittiicchhee  ppeerr  ll''ooccccuuppaazziioonnee  ee  ggllii  aassppeettttii  ddii  ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee  
ddeellllee  ttrraattttaattiivvee  ssuullllee  rriissttrruuttttuurraazziioonnii..  
  
7722)) IInnoollttrree  llaa  FFEEMM  rriifflleetttteerràà,,  tteenneennddoollaa  nneell  ddoovvuuttoo  ccoonnttoo,,  ssuullllaa  nneecceessssaarriiaa  
ddiissttiinnzziioonnee  ttrraa  ll''iimmppeeggnnoo  nneell  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee,,  llaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa    ee    iill  
ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  ddeeggllii  ssttaakkeehhoollddeerr..  TTuuttttii  ii  ppoossssiibbiillii  ppeerrccoorrssii  ((ddiissccuussssiioonnii  vvoolloonnttaarriiee,,  
iimmppeeggnnoo  ssttrruuttttuurraattoo  oo  ttrraattttaattiivvee))  hhaannnnoo  uunn  lloorroo  ppoossttoo  lleeggiittttiimmoo  ee  llaa  FFEEMM  ddeevvee  
ssvviilluuppppaarree  uunn  aapppprroocccciioo  ddiiffffeerreennzziiaattoo,,  ssttuuddiiaattoo  ccaassoo  ppeerr  ccaassoo,,  ppeerr  rraaggggiiuunnggeerree  ii  
pprroopprrii  oobbiieettttiivvii  ppoolliittiiccii..  
  
SSttrruummeennttii  
7733)) E' in corso unn''aannaalliissii  ppiiùù  iinn  pprrooffoonnddiittàà  ddeellllee  tteennddeennzzee  cchhiiaavvee  cchhee  ssoottttoossttaannnnoo  
aalllloo  ssvviilluuppppoo  ddeell  sseettttoorree  iinndduussttrriiaallee  ee  ssppeecciiaallmmeennttee  ddeellll''iinndduussttrriiaa  mmeettaallmmeeccccaanniiccaa  iinn  
EEuurrooppaa,,  ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  rriiffeerriimmeennttoo  aaii  ccllaammoorroossii  mmuuttaammeennttii  ssttrruuttttuurraallii  ddeellll''eeccoonnoommiiaa  
mmoonnddiiaallee..  BBeenncchhéé  ssiiaa  eevviiddeennttee  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  uunnaa  aannaalliissii  ppiiùù  pprrooffeessssiioonnaallee,,  nnoonn  èè  
aannccoorraa  cchhiiaarroo  ddii  qquuaallii  rriissoorrssee    ssii  ppoossssaa  ddiissppoorrrree  ppeerr  ffaarree  qquueessttoo  llaavvoorroo  aannaalliittiiccoo..      
  
7744)) AApppprrooffoonnddiirree  iill  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  ddii  sseettttoorree,,  rriiuusscceennddoo  aadd  eesssseerree  uunnaa  rriissppeettttaattaa  
ccoonnttrrooppaarrttee  ppeerr  llee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  iimmpprreennddiittoorriiaallii  ccoommee  llaa    CCEEEEMMEETT  ee  ppeerr  llaa  
CCoommmmiissssiioonnee..  
  
7755)) IInnccoorraaggggiiaarree  llee  ppeerrssoonnee  cchhee  rraapppprreesseennttaannoo  llaa  FFEEMM  aadd  eesssseerree  pprreesseennttii  nneeii  
ddiiffffeerreennttii  oorrggaanniissmmii  ccoonnssuullttiivvii  iissttiittuuiittii  ddaallllaa  CCoommmmiissssiioonnee  ((ggrruuppppii  ppeerr  ll''iinnnnoovvaazziioonnee,,  
ppiiaattttaaffoorrmmee  tteeccnnoollooggiicchhee,,  ccoommiittaattii  ddii  aallttoo  lliivveelllloo,,  eecccc..))..  DD''aallttrroo  ccaannttoo,,  llaa  ddeecciissiioonnee  ddii  
ppaarrtteecciippaarree  aadd  oorrggaanniissmmii  ddeellll''UUnniioonnee  eeuurrooppeeaa  ddoovvrreebbbbee  aanncchhee  ddiippeennddeerree  ddaall  
rriissuullttaattoo  cchhee  ccii  ssii  aassppeettttaa  ddii  rriiccaavvaarrnnee    ee  ddaallllaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  iinnfflluueennzzaarrnnee  llee  ddeecciissiioonnii..  
  
7766)) IInnccrreemmeennttoo  ddeellllee  iinntteerrrreellaazziioonnii  ee  ddeellllaa  ccoollllaabboorraazziioonnee  iinntteerrnnaa::  
--  ssccaammbbiioo  iinntteerrnnoo  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnii,,  bbuuoonnee  pprraattiicchhee,,  aannaalliissii,,  ddooccuummeennttii::  aadd  
eesseemmppiioo,,  ssii  ddoovvrreebbbbeerroo  iinnddiivviidduuaarree  ee  ddiissccuutteerree  aa  lliivveelllloo  eeuurrooppeeoo  eesseemmppii  iinntteerreessssaannttii  
ddii  ppoolliittiicchhee  iinndduussttrriiaallii  nnaazziioonnaallii  ee  ddii  pprrooggrraammmmii//pprroovvvveeddiimmeennttii  ppeerr  ll''iinnnnoovvaazziioonnee;;  
--  mmiigglliioorree  iinntteeggrraazziioonnee  iinntteerrnnaa  aa  lliivveelllloo  nnaazziioonnaallee  eedd  eeuurrooppeeoo..  DDaattoo  cchhee  llee  
ppoolliittiicchhee  iinndduussttrriiaallii  hhaannnnoo  aaccqquuiissiittoo  vviissiibbiilliittàà  ee  ccoonnccrreetteezzzzaa,,  ddoobbbbiiaammoo  ddiissccuutteerree  
ll''iimmppeeggnnoo  ddeellllaa  FFEEMM  ee  ddeeii  ssuuooii  aaffffiilliiaattii,,  ccoommbbiinnaannddoo  ll''aazziioonnee  nneeggllii  sscceennaarrii  nnaazziioonnaallii  
eedd  eeuurrooppeeoo..  DDoovvrreebbbbee  eesssseerree  cchhiiaarraa  llaa  nneecceessssiittàà  ddii  aauummeennttaarree  llaa  ttiittoollaarriittàà  nnaazziioonnaallee  
ddeellllaa  rriivviissiittaattaa  ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee  eeuurrooppeeaa;;  
--  mmiigglliioorraammeennttoo  ddeell  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ttrraa  iill  CCoommiittaattoo  ppeerr  llaa  ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee  ee  ii  
ddiivveerrssii  ccoommiittaattii  ddii  sseettttoorree  ddeellllaa  FFEEMM  ((rreecciipprrooccaa  iiddeennttiiffiiccaazziioonnee  ddeeii  pprroobblleemmii  cchhiiaavvee  ee  
ccoooorrddiinnaammeennttoo  ddeeii  ccoonntteennuuttii  rreellaattiivvaammeennttee  aaggllii  aarrggoommeennttii  iinntteerrsseettttoorriiaallii))..  II  
pprreessiiddeennttii  ((oo  ii  lloorroo  vviiccee))  ddeevvoonnoo  ffaarr  ppaarrttee  ddeell  CCoommiittaattoo  ppeerr  llaa  ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee  ee  ii  
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mmeemmbbrrii  ddeell  CCoommiittaattoo  ppeerr  llaa  ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee  cchhee  ssoonnoo  aanncchhee  mmeemmbbrrii  ddii  ggrruuppppii  ddii  
llaavvoorroo  sseettttoorriiaallii  ddeevvoonnoo  aassssiiccuurraarree  uunnaa  qquuaallcchhee  ffoorrmmaa  ddii  rreecciipprrooccoo  aarrrriicccchhiimmeennttoo;;  
--    llaa  sseeggrreetteerriiaa  ddeellllaa  FFEEMM  ddoovvrreebbbbee  aassssiiccuurraarree  uunn  eeffffiiccaaccee  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ttrraa  ii  
ttrree  pprriinncciippaallii    ccoommiittaattii  ppoolliittiiccii  ddeellllaa  FFEEMM  ((CCoommiittaattoo  ppeerr  llaa  ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee,,  
CCoommiittaattoo  ppeerr  llee  ppoolliittiicchhee  ddeellllaa  FFEEMM  aa  lliivveelllloo  dd’’iimmpprreessaa  ee  CCoommiittaattoo  ssuullllaa  
ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa));;  
--  vveerrssoo  ll''eesstteerrnnoo::  ffaavvoorriirree  ii  ccoonnttaattttii  ccoonn  ggllii  iissttiittuuttii  ddii  rriicceerrccaa  aall  ffiinnee  ddii  ssuuppppoorrttaarree  
llaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  nnoossttrree  pprroopprriiee  ccoommppeetteennzzee;;  
--  mmiigglliioorraammeennttoo  ddeellllaa  nnoossttrraa  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  iill  CCoommiittaattoo  ccoonnssuullttiivvoo  ssuull  
ccaammbbiiaammeennttoo  nneellll''iinndduussttrriiaa  ((CCCCIICC))  ee  iill  CCeennttrroo  eeuurrooppeeoo  ppeerr  iill  mmoonniittoorraaggggiioo  ddeell  
ccaammbbiiaammeennttoo  ((EEMMCCCC))..  
IIll  CCoommiittaattoo  ppeerr  llaa  ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee  ccoonnttiinnuueerràà  aa  ppaarrtteecciippaarree  ee  aa  ccoollllaabboorraarree  aa  ttuuttttee  
llee  iinniizziiaattiivvee  ddii  ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee  iissttiittuuiittee  ddaallllaa  CCoommmmiissssiioonnee  ((ggrruuppppii  ddii  llaavvoorroo,,  
ccoommiittaattii  aadd  aallttoo  lliivveelllloo)),,  aallllaa    MMaannuuFFuuttuurree--ppllaattffoorrmm  ssuull  ffuuttuurroo  ddeellll''iinndduussttrriiaa,,  aall  
CCoommiittaattoo  ccoonnssuullttiivvoo  ssuull  ccaammbbiiaammeennttoo  nneellll''iinndduussttrriiaa,,  aall  CCeennttrroo  eeuurrooppeeoo  ppeerr  iill  
mmoonniittoorraaggggiioo  ddeell  ccaammbbiiaammeennttoo,,  eecccc..  
--  ggrruuppppii  ddii  llaavvoorroo  aadd  hhoocc  fflleessssiibbiillii  ee  vviirrttuuaallii  ppeerr  aannaalliizzzzaarree  pprroobblleemmii  ssppeecciiffiiccii  ee  
ppeerr  sstteennddeerree  ddooccuummeennttii  ppoolliittiiccii..  QQuueessttii  ggrruuppppii  ddii  llaavvoorroo  ppoottrreebbbbeerroo  ccoommpprreennddeerree  
rraapppprreesseennttaannttii  ddeell  CCoommiittaattoo  ppeerr  llaa  ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee  ee,,  ssee  ddeell  ccaassoo,,  aallttrrii  eessppeerrttii  
pprroovveenniieennttii  ddaaggllii  aaffffiilliiaattii  FFEEMM  oo  ddaallll''EETTUUII--RREEHHSS  ((IIssttiittuuttoo  ssiinnddaaccaallee  eeuurrooppeeoo  ppeerr  llaa  
rriicceerrccaa,,  llaa  ffoorrmmaazziioonnee,,  llaa  ssaalluuttee  ee  llaa  ssiiccuurreezzzzaa))  ssppeecciiffiiccaammeennttee  ssuu  aarrggoommeennttii  
mmaaccrrooeeccoonnoommiiccii..  
  
7777)) IIll  ffuuttuurroo  aaggggiioorrnnaammeennttoo  ddeell  RRaappppoorrttoo  ssuullllaa  ggeessttiioonnee  ddeellllee  rriissttrruuttttuurraazziioonnii,,  ccoonn  
uunnaa  ppaannoorraammiiccaa  ssuu  ""CChhee  ssuucccceeddee  nneellll''iinndduussttrriiaa  mmeettaallmmeeccccaanniiccaa  eeuurrooppeeaa  ee  nneellllee  
ppoolliittiicchhee  iinndduussttrriiaallii  eeuurrooppeeee""::  ssii  ddoovvrreebbbbee  uussaarree  iinn  vviiaa  ppeerrmmaanneennttee  uunnoo  ssttrruummeennttoo  
eelleettttrroonniiccoo  ((iill  ssiittoo  wweebb  ddeellllaa  FFEEMM))  aa  ppaarrttiirree  ddaallllaa  nnoossttrraa  vvaalluuttaazziioonnee    ddii  mmeeddiioo  
ppeerriiooddoo  ddeell  pprrooggrraammmmaa  ddii  llaavvoorroo  ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  eeuurrooppeeaa  nneell  22000077  ee  ddaall  nnuuoovvoo  
ee  ppiiùù  aammppiioo  ssccrreeeenniinngg  ddii  sseettttoorree  ppoorrttaattoo  aavvaannttii  ccoonnggiiuunnttaammeennttee  aaggllii  oorrggaanniissmmii  ddii  
llaavvoorroo  sseettttoorriiaallii  ddeellllaa  FFEEMM..  RReennddeerree  ddiissppoonniibbiillee  uunnaa  rraaccccoollttaa  ddii  ddaattii  ssttaattiissttiiccii,,  bbaassaattaa  
ssuullllee  ffoonnttii  eessiisstteennttii,,  mmeetttteennddoo  iinnssiieemmee  ii  ddaattii  eeccoonnoommiiccii  qquuaannttiittaattiivvii  ffoonnddaammeennttaallii  
ddeellll''iinndduussttrriiaa  mmeeccccaanniiccaa::  pprroodduuzziioonnee,,  pprroodduuttttiivviittàà,,  vvaalloorree  aaggggiiuunnttoo,,  ooccccuuppaazziioonnee,,  
ssaallaarrii  ee  ssccaammbbii  ccoommmmeerrcciiaallii..  
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PPOOLLIITTIICCHHEE  DDII  SSEETTTTOORREE  
SSeettttoorree  aauuttoommoobbiilliissttiiccoo  
  
7788)) AA  sseegguuiittoo  ddeellllee  ddeecciissiioonnii  pprreessee  aallllaa  CCoonnffeerreennzzaa  ddeellllaa  FFEEMM  ssuull  sseettttoorree  
aauuttoommoobbiilliissttiiccoo  tteennuuttaassii  nneell  mmaaggggiioo  22000066  aa  EElleewwiijjtt,,  BBeellggiioo,,  iill  CCoommiittaattoo  ddii  sseettttoorree  ppeerr  
ggllii  aauuttoovveeiiccoollii  pprrooppoonnee  cchhee  nneell  ppeerriiooddoo  22000077--22001111  ssiiaannoo  aaffffrroonnttaattii  ii  ppuunnttii  cchhiiaavvee  ee  
iinnttrraapprreessee  llee  aazziioonnii  qquuii  ddii  sseegguuiittoo  iinnddiiccaattii..  
  
AAssssiiccuurraarree  ii  lluuoogghhii  ddii  pprroodduuzziioonnee  ee  ii  ppoossttii  ddii  llaavvoorroo  eeuurrooppeeii  
  
7799)) LLaa  FFEEMM  rriittiieennee  cchhee  llee  ppootteennzziiaalliittàà  ddeellll''iinndduussttrriiaa  aauuttoommoobbiilliissttiiccaa  eeuurrooppeeaa  ssiiaannoo  
ggrraannddii  qquuaannttoo  ii  rriisscchhii  ccoossttiittuuiittii  ddaaii  ccaammbbiiaammeennttii  ssttrruuttttuurraallii..  LL''iinndduussttrriiaa  
aauuttoommoobbiilliissttiiccaa  hhaa  ddaavvaannttii  aa  sséé  llaa  ssffiiddaa  ppoossttaa  ddaalllloo  ssppoossttaammeennttoo  ddii  ppoossttii  ddii  llaavvoorroo  
ddaallll''EEuurrooppaa  oocccciiddeennttaallee  aa  qquueellllaa  oorriieennttaallee,,  ee    ddaallllaa  pprroodduuzziioonnee  aallllee  ffoorrnniittuurree..  LLaa    FFEEMM  
ssii  rriivvoollggeerràà  aaii  ddaattoorrii  ddii  llaavvoorroo  ee  aaii  ppoolliittiiccii  ee  ––  nnoonnoossttaannttee  ttuuttttii  ii  pprroobblleemmii  ––  
rriicchhiieeddeerràà  uunnaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ffoonnddaammeennttaallee  ssuull  ffuuttuurroo  ddeeii  lluuoogghhii  ddii  pprroodduuzziioonnee  
ddeellll''iinndduussttrriiaa  aauuttoommoobbiilliissttiiccaa  eeuurrooppeeaa..  LL''iinndduussttrriiaa  aauuttoommoobbiilliissttiiccaa  èè  uunn''iinndduussttrriiaa  
cchhiiaavvee  ee  nnoonn  ddeevvee  eesssseerree  ccoonnsseennttiittoo  cchhee  aadd  eessssaa  ttoocccchhii  lloo  sstteessssoo  ddeessttiinnoo  cchhee  ssii  èè  
aabbbbaattttuuttoo  ssuull  tteessssiillee  ee  ssuu  aallttrrii  sseettttoorrii  iinndduussttrriiaallii..  
  
IInnfflluuiirree  ssuu  uunnaa  ppoolliittiiccaa  eeuurrooppeeaa  ssoosstteenniibbiillee  
  
8800)) CCoonn  iill  ssoosstteeggnnoo  ddeeii  rraapppprreesseennttaattii  ddeeii  ssiinnddaaccaattii,,  ssoonnoo  ssttaattee  eellaabboorraattee  ddeellllee  
pprrooppoossttee  nneellll''aammbbiittoo  ddeell  pprrooggeettttoo  CCaarrss  2211..  TTaallii  pprrooppoossttee  ssoonnoo  ssttaattee  ssoottttooppoossttee  aallllaa  
CCoommmmiissssiioonnee  nneell  ddiicceemmbbrree  ddeell  22000055  mmaa  ccoolloorroo  aa  ccuuii  ccoommppeettoonnoo  llee  ddeecciissiioonnii  
ppoolliittiicchhee  ddeevvoonnoo  aannccoorraa  pprreennddeerree  iinniizziiaattiivvee  ccoonnccrreettee..  LLaa  FFEEMM  rriicchhiieeddee  qquuiinnddii  cchhee  ssii  
ppaassssii  aall  ppiiùù  pprreessttoo  aallllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  CCaarrss  2211  ee  cchhee  ii  pprroobblleemmii  iinn  qquueessttiioonnee  ssiiaannoo  
mmoonniittoorraattii  ee  ffaattttii  ddiivveenniirree  tteemmii  ssppeecciiffiiccii  ddii  ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee  ee  ddeellll''ooccccuuppaazziioonnee..  
  
8811)) LLaa  FFEEMM  vvuuoollee  aavvvviiaarree  iill  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  ccoonn  ll''AACCEEAA  ((AAssssoocciiaazziioonnee  ddeeii  ccoossttrruuttttoorrii  
eeuurrooppeeii  ddii  aauuttoommoobbiillii))  ee  ffaarr  aavvaannzzaarree  iill  ddiiaallooggoo  ccoonn  iill  CCLLEEPPAA  ((AAssssoocciiaazziioonnee  eeuurrooppeeaa  
ddeeii  pprroodduuttttoorrii  ddii  ccoommppoonneennttii  aauuttoommoobbiilliissttiiccii)),,  aall  ffiinnee  ddii  ssoonnddaarree  iinn  qquuaallii  aarreeee  ssii  ppuuòò  
rreeaalliizzzzaarree  uunnaa  ccooooppeerraazziioonnee  eeffffiiccaaccee..  
  
8822)) LLaa  FFEEMM  rriivveennddiiccaa  uunnoo  ssvviilluuppppoo  ssoosstteenniibbiillee..  PPeerr  iill  sseettttoorree  aauuttoommoobbiilliissttiiccoo  cciiòò  
ssiiggnniiffiiccaa  ssoosstteenneerree  ssiisstteemmii  ddii  gguuiiddaa  aalltteerrnnaattiivvii  ee  ccoommbbuussttiibbiillii  eeccooccoommppaattiibbiillii  ee  
ssvviilluuppppaarree  ssiisstteemmii  iinntteeggrraattii  ddii  ttrraassppoorrttoo  mmaaggggiioorrmmeennttee  ssoosstteenniibbiillii..  
  
AAuummeennttaarree  llaa  ccaappaacciittàà  ddii  iinnnnoovvaazziioonnee  
  
8833)) LLaa  FFEEMM  rriivveennddiiccaa  lloo  ssvviilluuppppoo  ddii  cclluusstteerr  iinntteerrnnaazziioonnaallii  aa  ssoosstteeggnnoo  ddeellllaa  ccaappaacciittàà  
ddii  iinnnnoovvaazziioonnee  ddeellll''iinndduussttrriiaa  aauuttoommoobbiilliissttiiccaa  eeuurrooppeeaa  ee  ssoossttiieennee  ll''iinnttrroodduuzziioonnee  ddii  
mmooddeellllii  ddii  aapppprreennddiimmeennttoo  ccoonnttiinnuuoo  lluunnggoo  ttuuttttoo  ll''aarrccoo  ddeellllaa  vviittaa..  
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MMooddeellllii  ddii  ppaarrtteennaarriiaattoo  eeccoonnoommiiccoo  ffrraa  pprroodduuttttoorrii  OOEEMM  ee  ffoorrnniittoorrii  
  
8844)) LLaa  ppeessssiimmaa  ssiittuuaazziioonnee  ddeellll''iinndduussttrriiaa  aauuttoommoobbiilliissttiiccaa  aammeerriiccaannaa  mmoossttrraa  iill  
ffaalllliimmeennttoo  nneeii  ffaattttii  ddeellllaa  ssttrraatteeggiiaa  bbaassaattaa  ssuu  uunn  rriiccoorrssoo  eesstteennssiivvoo  aallll''oouuttssoouurrcciinngg,,  aallllee  
ppoolliittiicchhee  ddeeggllii  ssccoonnttii  ee  ssiimmiillii..  
  
8855)) LL''iinndduussttrriiaa  eeuurrooppeeaa  ddeellllaa  ccoommppoonneennttiissttiiccaa  aauuttoo  èè  iinn  ggrraaddoo  ddii    ssvviilluuppppaarree  llee  ppiiùù  
aaggggiioorrnnaattee  tteeccnnoollooggiiee..  LLaa  ssiittuuaazziioonnee  ffiinnaannzziiaarriiaa  ppiiuuttttoossttoo  oopppprriimmeennttee  ppeerr  llee  PPMMII  aa  
sseegguuiittoo  ddii  BBaassiilleeaa  IIII,,  ttuuttttaavviiaa,,  mmeettttee  aa  rriisscchhiioo  llaa  ccaappaacciittàà  ddii  mmoollttii  ffoorrnniittoorrii  ddii  
iinnnnoovvaarree  ssuull  mmeeddiioo  tteerrmmiinnee..  LLaa  FFEEMM  rriicchhiieeddee  qquuiinnddii  aaii  pprroodduuttttoorrii  aa  lliivveelllloo  eeuurrooppeeoo  ddii  
ssvviilluuppppaarree  uunn  ccooddiiccee  ppeerr  llee  ccoorrrreettttee  rreellaazziioonnii  ddii  ppaarrtteennaarriiaattoo  cchhee  ffaavvoorriissccaa  llee  
ppootteennzziiaalliittàà  ddii  ccooooppeerraazziioonnee..  
  
RRaaffffoorrzzaarree  llee  ssttrruuttttuurree  ssiinnddaaccaallii  ee  llaa  ccooooppeerraazziioonnee  
  
8866)) AAll  ffiinnee  ddii  ssuuppppoorrttaarree  iill  llaavvoorroo  ddeell  CCoommiittaattoo  ddii  sseettttoorree  aauuttoommoobbiilliissttiiccoo  ee  ddeell  
ggrruuppppoo  ddii  llaavvoorroo  rriissttrreettttoo,,  llaa  FFEEMM  pprroovveerràà  aadd  uussaarree  ffiinnaannzziiaammeennttii  eesstteerrnnii  ppeerr  
iissttiittuuiirree  uunn  ggrruuppppoo  ddii  eessppeerrttii..  
  
8877)) IIll  CCoommiittaattoo  ddii  sseettttoorree  ddeessiiddeerraa  iinntteennssiiffiiccaarree  llaa  ccooooppeerraazziioonnee  ccoonn  ii  rraapppprreesseennttaannttii  
ddeeii  CCoommiittaattii  aazziieennddaallii  eeuurrooppeeii  nneell  sseettttoorree  ee  ssvviilluuppppaarree  qquueellllaa  ccoonn  ii  rraapppprreesseennttaannttii  
ddeeii  ppaaeessii  pprroossssiimmii  aallll''aaddeessiioonnee  aallllaa  UUEE..  
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SSeettttoorree  aaeerroossppaazziiaallee  
  
8888)) MMoollttii  ddeeii  tteemmii  iilllluussttrraattii  nneell  pprrooggrraammmmaa  ddii  llaavvoorroo    22000033--77  ssoonnoo  aannccoorraa  rriilleevvaannttii  
ppeerr  qquueessttoo  ccoommppaarrttoo..  IIll  sseettttoorree  aaeerroossppaazziiaallee  ssii  ccoonnffeerrmmaa  ccoommee  uunn  sseettttoorree  ddii  ggrraann  
ssuucccceessssoo  ee  ddii  iimmppoorrttaannzzaa  ssttrraatteeggiiccaa  ppeerr  ll''UUnniioonnee  EEuurrooppeeaa,,    ooffffrreennddoo  ooppppoorrttuunniittàà  ddii  
llaavvoorroo  aadd  aallttaa  qquuaalliiffiiccaazziioonnee  ee  aadd  aallttoo  vvaalloorree  aaggggiiuunnttoo  ppeerr  cceennttiinnaaiiaa  ddii  mmiigglliiaaiiaa  ddii  
cciittttaaddiinnii  eeuurrooppeeii,,  ssiiaa  nneellllaa  pprroodduuzziioonnee  ddiirreettttaa  ssiiaa  nneellll''iinnddoottttoo..  QQuueessttoo  ccoommppaarrttoo  
ssppiinnggee  vveerrssoo  ll''iinnnnoovvaazziioonnee  iinn  ttrree  sseettttoorrii  pprriinncciippaallii  ––  cciivviillee,,  mmiilliittaarree  ee  ddeelllloo  ssppaazziioo..  
TTuuttttaavviiaa,,  llaa  nnaattuurraa  gglloobbaallee  ddeell  sseettttoorree  aaeerroossppaazziiaallee,,  iinn  tteerrmmiinnii  ssiiaa  ddii  pprroodduuzziioonnee  cchhee  
ddii  mmeerrccaattoo,,  ccoossttiittuuiissccee  aalllloo  sstteessssoo  tteemmppoo  uunnaa  ooppppoorrttuunniittàà  ee  uunnaa  mmiinnaacccciiaa  ppeerr  llee  
iimmpprreessee  aaeerroossppaazziiaallii  eeuurrooppeeee  ee  ppeerr  ii  llaavvoorraattoorrii  aaddddeettttii..  LLaa  mmiinnaacccciiaa  èè  ccoossttiittuuiittaa  ddaall  
ppoossssiibbiillee  eemmeerrggeerree  ddii  ccoonnccoorrrreennttii  aa  bbaassssoo  ccoossttoo,,  ccoommee  llaa  CCiinnaa  ee  ll''IInnddiiaa,,  mmeennttrree  llee  
ooppppoorrttuunniittàà  ssoonnoo  ooffffeerrttee  ddaallllaa  mmaassssiicccciiaa  ccrreesscciittaa  ddeeii  mmeerrccaattii  iinn  qquueessttee  eeccoonnoommiiee,,  
iinnssiieemmee  ccoonn  llee  bbaarrrriieerree  tteeccnnoollooggiicchhee  cchhee  lliimmiittaannoo  ll''aacccceessssoo  ddeellllee  iinndduussttrriiee  
aaeerroossppaazziiaallii  llooccaallii..  LLaa  FFEEMM  ssii  rreennddee  ccoonnttoo  ddii  qquueessttii  pprroobblleemmii  ee  mmoonniittoorreerràà  ddaa  vviicciinnoo  
ll''eevvoollvveerrssii  ddeellllaa  ssiittuuaazziioonnee  iinn  qquueessttii  mmeerrccaattii  eemmeerrggeennttii..  

8899)) LL''oobbiieettttiivvoo  ddaa  nnooii  ddiicchhiiaarraattoo  nneell  22000033  ddii  aassssiiccuurraarree  uunnaa  ccoonnccoorrrreennzzaa  lleeaallee  aa  
lliivveelllloo  mmoonnddiiaallee  rriimmaannee  aallttrreettttaannttoo  eesssseennzziiaallee  oorraa  ccoommee  lloo  eerraa  nneellll''uullttiimmoo  
PPrrooggrraammmmaa  ddii  llaavvoorroo..  AA  qquueessttoo  pprrooppoossiittoo,,  iill  CCoommiittaattoo  aaeerroossppaazziiaallee  ddeellllaa  FFEEMM  hhaa  
ffaattttoo  ddeeii  ppaassssii  aavvaannttii  nneell  ccoossttrruuiirree  uunnaa  ppoossiizziioonnee  ccoommuunnee  ccoonn  ii  llaavvoorraattoorrii  
aaeerroossppaazziiaallii  ddeeggllii  SSttaattii  UUnniittii,,  llaavvoorraannddoo  ccoonnggiiuunnttaammeennttee  ccoonn  llaa  IIAAMMAAWW..  LLaa  FFEEMM  
llaavvoorreerràà  aa  ppaarrttiirree  ddaa  qquueessttaa  ppoossiizziioonnee  ee  cceerrcchheerràà  ddii  llaavvoorraarree  iinn  mmaanniieerraa  
ccoollllaabboorraattiivvaa  ccoonn  llaa  FFIISSMM  ppeerr  rraaggggiiuunnggeerree  uunn  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  uunniittaarriioo  iinn  tteemmaa  ddii  
ccoonnccoorrrreennzzaa  lleeaallee  aa  lliivveelllloo  mmoonnddiiaallee  

9900)) IIll  CCoommiittaattoo  aaeerroossppaazziiaallee  ddeellllaa  FFEEMM  llaavvoorreerràà  iinnoollttrree  ssuuii  sseegguueennttii  oobbiieettttiivvii  
ssppeecciiffiiccii::  
§§    ssoosstteenneerree  ee  ssvviilluuppppaarree  iill  sseettttoorree  aaeerroossppaazziiaallee,,  rriiccoonnoosscceennddoo  llaa  ssuuaa  iimmppoorrttaannzzaa  
ssttrraatteeggiiccaa  ppeerr  ll''iinnddiippeennddeennzzaa  ddeellll''EEuurrooppaa;;  
§§    aauummeennttaarree  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddeeggllii  SSttaattii  mmeemmbbrrii  ee  ddeellll''EEuurrooppaa  aaii  pprriinncciippaallii  
pprrooggrraammmmii  ssppaazziiaallii,,  ddii  ddiiffeessaa  eedd  aaeerroonnaauuttiiccii;;  
§§    ssoottttoolliinneeaarree  llaa  ssppeecciiaallee  ccoommppeetteennzzaa  ddeelllloo  SSttaattoo  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  aattttiivviittàà  mmiilliittaarrii  ee  
ssppaazziiaallii::  
§§    ccoossttrruuiirree  uunnaa  ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee  aa  lliivveelllloo  eeuurrooppeeoo  ccoolllleeggaattaa  aallllee  ppoolliittiicchhee  
nnaazziioonnaallii;;  
§§    pprroommuuoovveerree  lloo  ssvviilluuppppoo  ssoosstteenniibbiillee  mmiigglliioorraannddoo  ggllii  ssttaannddaarrdd  ssoocciiaallii  eedd  aammbbiieennttaallii  
ee  ppoorrttaannddoo  llee  iimmpprreessee  aadd  aalllliinneeaarrssii  aa  ttaallii  ssttaannddaarrdd,,  ttrraammiittee  aaiiuuttii  ffiinnaannzziiaarrii  aattttiinnttii  aaii  
bbiillaannccii  eeuurrooppeeii..  CCiiòò  ddoovvrreebbbbee  ccoommpprreennddeerree  uunn  iimmppeeggnnoo  mmaassssiicccciioo  ssuull  ppiiaannoo  ddeellllaa  
rriicceerrccaa  ee  ssvviilluuppppoo  ppeerr  pprroommuuoovveerree  pprrooddoottttii  ee  pprroocceessssii  eeccooccoommppaattiibbiillii..  

  
9911)) NNeellll''uullttiimmoo  PPrrooggrraammmmaa  ddii  llaavvoorroo  aabbbbiiaammoo  iinnddiivviidduuaattoo  ttrraa  llee  pprriioorriittàà    llaa  
ccoossttrruuzziioonnee  ddeell  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  nneell  sseettttoorree..  SSoonnoo  ssttaattii  ffaattttii  ddeeii  pprriimmii  ppaassssii  iinn  aavvaannttii  
nneellllaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  uunn  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  ccoonn  ll''AASSDD,,  mmaa  ccii  rreennddiiaammoo  ccoonnttoo  cchhee  qquueessttoo  
pprroocceessssoo  ddeevvee  eesssseerree  mmoollttoo  ppiiùù  ssvviilluuppppaattoo,,  ssee  vvoogglliiaammoo  rriissppoonnddeerree  aallllee  ssffiiddee  cchhee  
ssoonnoo  ddii  ffrroonnttee  aallll''iinndduussttrriiaa  aaeerroossppaazziiaallee  eeuurrooppeeaa..  II  mmeemmbbrrii  ddeell  CCoommiittaattoo  
aaeerroossppaazziiaallee  ccoonnttiinnuueerraannnnoo  qquuiinnddii  aa  ccoonnssiiddeerraarree  pprriioorriittaarriioo  iill  ddiiaallooggoo  ttrraa  llee  ppaarrttii  
ssoocciiaallii  aa  lliivveelllloo  llooccaallee,,  nnaazziioonnaallee  ee  ccoommuunniittaarriioo  ee  ppeerrsseegguuiirraannnnoo  aattttiivvaammeennttee  qquueessttoo  
oobbiieettttiivvoo  ccoonn  ll''AASSDD..  
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II  pprroocceessssii  ddii  gglloobbaalliizzzzaazziioonnee  ee  ddii  ffuussiioonnee,,  uunniittii  aallllaa  nnaattuurraa  ffoorrtteemmeennttee  cciicclliiccaa  
ddeellll''iinndduussttrriiaa  aaeerroossppaazziiaallee  ee  aallllaa  ssuuaa  ssuusscceettttiibbiilliittàà  aaii  ccoossiiddddeettttii  sshhoocckk  aassiimmmmeettrriiccii  
((eevveennttii  iinnaassppeettttaattii  cchhee  ccoollppiissccoonnoo  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  uunn  sseettttoorree  ddeellll''eeccoonnoommiiaa)),,  ccoommee  ll''1111  
sseetttteemmbbrree,,  llaa  SSAARRSS  ee  llaa  GGuueerrrraa  ddeell  GGoollffoo,,  hhaannnnoo  ppoorrttaattoo  aa  mmiissuurree  ddii  ttaagglliioo  ddeellllee  
ssppeessee,,  ccoonn  lliicceennzziiaammeennttii,,  cchhiiuussuurree  ddii  iimmppiiaannttii  ee  aattttaacccchhii  aallllee  ccoonnddiizziioonnii  ccoonnttrraattttuuaallii  
ee  ddii  llaavvoorroo..  LL''iinndduussttrriiaa  aaeerroossppaazziiaallee,,  ppeerròò,,  ccoonnttaa  aanncchhee  mmoollttoo  ssuullllee  ccoommppeetteennzzee  
pprrooffeessssiioonnaallii  ddeeii  ssuuooii  aaddddeettttii,,  sseennzzaa  llee  qquuaallii  iill  ssuuoo  ssuucccceessssoo  nnoonn  ssaarreebbbbee  ppoossssiibbiillee..  
LL''EEuurrooppaa  ssttaa  vviivveennddoo  llaa  ssffiiddaa  ddeemmooggrraaffiiccaa  rraapppprreesseennttaattaa    ddaallll''iinnvveecccchhiiaammeennttoo  ddeellllaa  
ppooppoollaazziioonnee..  DDaattoo  cchhee  sseemmpprree  mmeennoo  ggiioovvaannii  ffaannnnoo  iill  lloorroo  iinnggrreessssoo  nneellll''iinndduussttrriiaa,,  ssii  
mmaanniiffeessttaa  uunn  vvuuoottoo  ddii  ccoommppeetteennzzee,,  ppooiicchhéé  qquueellllee  ppeerrssee  nneellllee  rriissttrruuttttuurraazziioonnii  ee  nneellllee  
ffuussiioonnii  nnoonn  ppoossssoonnoo  eesssseerree  rriimmppiiaazzzzaattee..    LL''eennffaassii  ddaa  nnooii  ppoossttaa  nneell  nnoossttrroo  uullttiimmoo  
PPrrooggrraammmmaa  ddii  llaavvoorroo  ssuullll''aapppprreennddiimmeennttoo  ccoonnttiinnuuoo  ee  ssuullllaa  nneecceessssiittàà  ddii  ddaarree  rriissppoossttee  
ccrreeaattiivvee  ee  iinnnnoovvaattiivvee  aallllee  ffaassii  ddii  ccrriissii  èè  ooggggii  aannccoorr  ppiiùù  ggiiuussttiiffiiccaattaa..  IInn  rriissppoossttaa,,  llaa  
FFEEMM  ppeerrsseegguuiirràà,,  ssvviilluuppppaannddoo  iill  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee,,  ii  sseegguueennttii  oobbiieettttiivvii::  
§§    ggeessttiirree  ii  ppoossttii  ddii  llaavvoorroo  ee  llee  ccoommppeetteennzzee  iinn  mmooddoo  ddaa  mmaanntteenneerree  ee  rriiaaddddeessttrraarree  ii  
llaavvoorraattoorrii  qquuaalliiffiiccaattii;;  
§§    tteenneerr  ccoonnttoo  iinn  aannttiicciippoo  ddeellllee  tteennddeennzzee  ddeemmooggrraaffiicchhee  iinn  EEuurrooppaa,,  aassssuummeennddoo  ee  
ffoorrmmaannddoo  llaavvoorraattoorrii  aall  mmoommeennttoo  ggiiuussttoo;;  
§§    aassssiiccuurraarree  uunnaa  ffoorrmmaazziioonnee  ppeerrmmaanneennttee  ddii  qquuaalliittàà  ppeerr  ttuuttttee  llee  ccaatteeggoorriiee  ddii  
llaavvoorraattoorrii  ee  ddaarree  rriiccoonnoosscciimmeennttoo  aallllaa  ccoommppeetteennzzaa  ee  aallllaa  qquuaalliiffiiccaazziioonnee;;  
§§    ssoottttoolliinneeaarree  ll''iimmppoorrttaannzzaa  ddii  uunnaa  ffoorrmmaazziioonnee  ssccoollaassttiiccaa  eedd  uunniivveerrssiittaarriiaa  ddii  aallttoo  
lliivveelllloo,,  ccoommee  aanncchhee  ddii  bbuuoonnii  ccoolllleeggaammeennttii  ffrraa  ssccuuoollee  ee  uunniivveerrssiittàà  ee  mmoonnddoo  ddeell  
llaavvoorroo,,  ppeerr  aassssiiccuurraarree  llaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  ddii  ppeerrssoonnee  iinn  cceerrccaa  ddii  ooccccuuppaazziioonnee  ccoonn  llee  
ccoonnoosscceennzzee  ee  llee  ccoommppeetteennzzee  rriicchhiieessttee;;  
§§    aauummeennttaarree  iill  ppootteerree  ddii  aattttrraazziioonnee  ddeell  sseettttoorree  aaeerroossppaazziiaallee,,  ggrraazziiee  aa  uunn  
mmiigglliioorraammeennttoo  ddeeii  ssaallaarrii,,  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  llaavvoorroo,,  eecccc..  

  
9922)) LL''iinndduussttrriiaa  aaeerroossppaazziiaallee ccoonnffiiddaa  nneellllaa  rriicceerrccaa  ee  ssvviilluuppppoo  ppeerr  ssttiimmoollaarree  
ll''iinnnnoovvaazziioonnee  ee  llaa  ccrreesscciittaa  eeccoonnoommiiccaa..  EE''  cchhiiaarroo  cchhee  ssee  ll''EEuurrooppaa  ––  ppeerr  rraaggiioonnii  
ssttrraatteeggiicchhee,,  ppoolliittiicchhee  eedd  eeccoonnoommiicchhee  --  ddeessiiddeerraa  ggiiooccaarree  uunn  rruuoolloo  gguuiiddaa  nneellll''iinndduussttrriiaa  
aaeerroossppaazziiaallee mmoonnddiiaallee,,  ggllii  iinnvveessttiimmeennttii  iinn  rriicceerrccaa  ee  ssvviilluuppppoo  ddeevvoonnoo  aauummeennttaarree..  
QQuuaannttoommeennoo  ppeerr  rriidduurrrree  iill  ggaapp  ddeellllaa  rriicceerrccaa  ee  ssvviilluuppppoo  ccoonn  ggllii  SSttaattii  UUnniittii..  CCii  
rreennddiiaammoo  aanncchhee  ccoonnttoo  cchhee  llee  iimmpprreessee  ddeellll''iinnddoottttoo  ssoonnoo  ppaarrttnneerr  eesssseennzziiaallii  iinn  qquueessttoo  
pprroocceessssoo,,  mmeennttrree  ccoossttiittuuiissccoonnoo  ssppeessssoo  ii  pprriimmii  sseeggmmeennttii  iinndduussttrriiaallii  aadd  eesssseerree  
ccoommpprreessssii  iinn  qquuaalluunnqquuee  ffaassee  ddii  ccrriissii,,  aattttrraavveerrssoo  llee  ddeellooccaalliizzzzaazziioonnii  ddii  rriicceerrccaa  ee  
ssvviilluuppppoo    oo  iill  ttrraassffeerriimmeennttoo  ddeellllee  iinniizziiaattiivvee  ddii  rriidduuzziioonnee  ddeeii  ccoossttii..  SSaappppiiaammoo  cchhee  èè  
pprroopprriioo  nneellll''iinnddoottttoo  cchhee  ssoonnoo  ooccccuuppaattii  llaa  mmaaggggiioorraannzzaa  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  aaeerroossppaazziiaallii  ee  
cchhee  èè  llìì  cchhee  iinn  mmaassssiimmaa  ppaarrttee  ssii  ggeenneerraa  iill  vvaalloorree  eeccoonnoommiiccoo..  LLaa  FFEEMM  llaavvoorreerràà  qquuiinnddii  
ssuuii  sseegguueennttii  oobbiieettttiivvii::    
§§    iinnccrreemmeennttaarree  ggllii  ssffoorrzzii,,  ppuubbbblliiccii  ee  pprriivvaattii,,  ppeerr  llaa  rriicceerrccaa  ee  ssvviilluuppppoo,,  ee  iinnccoorraaggggiiaarree  
llee  ppaarrttnneerrsshhiipp  ttrraa  iinndduussttrriiaa  ee  uunniivveerrssiittàà;;  
§§    ssvviilluuppppaarree  uunnaa  vviissiioonnee  eeuurrooppeeaa  ddeellllaa  rriicceerrccaa  ee  ssvviilluuppppoo  ee  uunn  iimmppeeggnnoo  eeuurrooppeeoo  iinn  
qquueessttoo  ccaammppoo,,  iinn  mmeerriittoo  aa  nnuuoovvee  iiddééee  ee  nnuuoovvii  pprrooddoottttii  ccoommee  aanncchhee  aallllee  rriissoorrssee  
ffiinnaannzziiaarriiee;;  
§§    ffaavvoorriirree  uunn  aapppprroocccciioo  ccooooppeerraattiivvoo  ffrraa  ii  ggrraannddii  ee  llaa  ccaatteennaa  ddii  ffoorrnniittuurraa,,  ccoossttrruueennddoo    
ffoorrmmee  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  ttrraa  ii  llaavvoorraattoorrii  ddii  eennttrraammbbee  llee  aarreeee..  

  
9933)) CCrreeddiiaammoo  cchhee  vvii  ssiiaannoo  uunnaa  sseerriiee  ddii  ppiiùù  aammppiiee  mmiissuurree  cchhee  ssii  ddoovvrreebbbbeerroo  
iinnttrraapprreennddeerree  ppeerr  pprrootteeggggeerree  ii  ppoossttii  ddii  llaavvoorroo  nneellll''iinndduussttrriiaa  aaeerroossppaazziiaallee  eeuurrooppeeaa,,  
aallccuunnee  ddeellllee  qquuaallii  rriicchhiieeddeerraannnnoo  aazziioonnii  aa  lliivveelllloo  ddeellllaa  UUEE,,  mmeennttrree  ppeerr  aallttrree  ssaarràà  
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nneecceessssaarriioo  ssaalliirree  ddii  lliivveelllloo,,  uuttiilliizzzzaannddoo  llaa  FFIISSMM  ppeerr  aaffffrroonnttaarrllee  aa  lliivveelllloo  gglloobbaallee..  TTrraa  ddii  
eessssee::    
§§    ssttaabbiilliirree  ii  mmeezzzzii  ppeerr  ffrroonntteeggggiiaarree  ii  ttrraassffeerriimmeennttii  ddii  tteeccnnoollooggiiee;;  
§§    ccoonnttrriibbuuiirree  aa  ssttaabbiilliirree  uunnaa  rreeggoollaammeennttaazziioonnee  aa  lliivveelllloo  mmoonnddiiaallee;;  
§§    ccoonnsseerrvvaarree  ii  ppoossttii  ddii  llaavvoorroo  nneellll''iinndduussttrriiaa  nneeggllii  aattttuuaallii  bbaacciinnii  ddii  iimmppiieeggoo;;  
§§    mmaanntteenneerree  ssttrreettttii  lleeggaammii  ffrraa  llaa  rriicceerrccaa  ee  ssvviilluuppppoo  ee  llaa  bbaassee  iinndduussttrriiaallee  iinn  EEuurrooppaa..  
  
9944)) AA  sseegguuiittoo  ddeelllloo  sscciioogglliimmeennttoo  ddeell  CCoommiittaattoo  FFEEMM  ppeerr  ll''iinndduussttrriiaa  ddeellllaa  ddiiffeessaa,,  ssii  
pprreesstteerràà  iinn  ffuuttuurroo  ppaarrttiiccoollaarree  aatttteennzziioonnee  aallllaa  ssiittuuaazziioonnee  ee  aallllee  pprroossppeettttiivvee  ddeell  sseettttoorree  
aaeerroossppaazziiaallee  mmiilliittaarree..  DDaattoo  cchhee  ggllii  aassppeettttii  ttrraassvveerrssaallii  ccoonnnneessssii  ccoonn  ttuuttttee  llee  bbrraanncchhee  
ddeellll''iinndduussttrriiaa  ddeellllaa  ddiiffeessaa  ––  ccoommee  llaa  ppoolliittiiccaa  eeuurrooppeeaa  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ee  llaa  ddiiffeessaa  oo  llaa  
ccrreeaazziioonnee  ddii  uunn  mmeerrccaattoo  uunniiccoo  eeuurrooppeeoo  ppeerr  ii  ddiissppoossiittiivvii  ddii  ddiiffeessaa  ––  ssaarraannnnoo  ttrraattttaattii  
nneell  CCoommiittaattoo  FFEEMM  ppeerr  llaa  ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee,,  llaa  FFEEMM  ssii  aaddooppeerreerràà  ppeerr  iissttiittuuiirree  
aaddeegguuaattii  mmeeccccaanniissmmii  ee  ssttrruuttttuurree  ddii  ccooooppeerraazziioonnee..  
  
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEmmeennddaammeennttoo  66  ((FFNNTTEE--CCGGTT))  
EElliimmiinnaarree    iill  pprreecceeddeennttee  ppaarraaggrraaffoo  
LLaa  mmaaggggiioorraannzzaa  ddeellllaa  RRMMCC    pprrooppoonnee  ddii  rreessppiinnggeerree  qquueessttoo  eemmeennddaammeennttoo..    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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SSiiddeerruurrggiiaa  
  
IInnttrroodduuzziioonnee  
  
9955)) AAnncchhee  ssee  ccoonn  qquuaallcchhee  rriittaarrddoo  rriissppeettttoo  aadd  aallttrrii  sseettttoorrii  iinndduussttrriiaallii,,  ll''iinndduussttrriiaa  
ssiiddeerruurrggiiccaa  eeuurrooppeeaa  ssttaa  aattttrraavveerrssaannddoo  uunnaa  ffaassee  ddii  ccoonnttiinnuuii  ccaammbbiiaammeennttii  ssttrruuttttuurraallii,,  
ccoonn  uunnaa  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa  aacccceelleerraazziioonnee  ddeell  pprroocceessssoo  nneeggllii  uullttiimmii  tteemmppii..  IInn  eeffffeettttii  aa  
ppaarrttiirree  ddaall  ccoonnggrreessssoo  ddii  PPrraaggaa  ddeellllaa  FFEEMM  ((22000033)),,  llaa  ssiiddeerruurrggiiaa  eeuurrooppeeaa  hhaa  ssuubbiittoo  
aallccuunnee  rraaddiiccaallii  ttrraassffoorrmmaazziioonnii::  
§§    ccoonnffeerrmmaa  ddeell  bboooomm  nneellllaa  pprroodduuzziioonnee  ddii  aacccciiaaiioo  nneeii  ppaaeessii  BBRRIICC,,  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  iinn  
CCiinnaa;;  
§§    aallllaarrggaammeennttoo  ddeellllaa  UUEE  aa  2255  mmeemmbbrrii  ee  pprriivvaattiizzzzaazziioonnee  qquuaassii  ccoommpplleettaa  ddeellllee  lloorroo  
iinndduussttrriiee  ssiiddeerruurrggiicchhee;;  
§§    aaccqquuiissiizziioonnee  ddii  aallccuunnee  ddeellllee  pprriinncciippaallii  iimmpprreessee  eeuurrooppeeee  ddeell  sseettttoorree  ((AArrcceelloorr,,  
LLuucccchhiinnii,,  CCoorruuss))  ddaa  ppaarrttee  ddii  ggrruuppppii  oo  ddii  pprroopprriieettaarrii  pprroovveenniieennttii  ddaa  ppaaeessii  tteerrzzii  oo  ccoonn  
bbaassee  iinn  ttaallii  ppaaeessii  ((MMiittttaall,,  SSeevveerrssttaall,,  TTaattaa  SStteeeell))::  
§§    bbuuoonnii  rriissuullttaattii  eeccoonnoommiiccii  ddeellllaa  ssiiddeerruurrggiiaa  eeuurrooppeeaa,,  ggeenneerraalliizzzzaattii  ee  aannccoorraa  
ppeerrdduurraannttii..  

9966)) IIll  nnuuoovvoo  sscceennaarriioo  cchhee  nnee  rriissuullttaa,,  ppeerr  qquueell  cchhee  rriigguuaarrddaa  llaa  ssiiddeerruurrggiiaa  eeuurrooppeeaa,,  
ppoonnee  ssuu  bbaassii  ddiivveerrssee  llee  ffuuttuurree  rreellaazziioonnii  iinndduussttrriiaallii  ee  iill  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  aallll''iinntteerrnnoo  ddeell  
sseettttoorree..  CCoossttrruuiirree  uunnaa  ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee  eeuurrooppeeaa  iinn  uunn  sseettttoorree  ddoovvee  llee  pprriinncciippaallii  
sscceellttee  ssttrraatteeggiicchhee  ssoonnoo  eeffffeettttuuaattee  aallttrroovvee  ppoottrreebbbbee  ccoossttiittuuiirree  uunn  eesseerrcciizziioo  ddiiffffiicciillee  
ppeerr  ttuuttttee  llee  ppaarrttii  iinntteerreessssaattee..  DD''aallttrroo  ccaannttoo,,  llaa  ddiiffeessaa  ddeell  mmooddeelllloo  ssoocciiaallee  eeuurrooppeeoo  
ppoottrreebbbbee  rriicchhiieeddeerree  nnuuoovvee  ssttrraatteeggiiee  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  ssiinnddaaccaattii,,  aabbiittuuaattii  aa  ttrraattttaarree  ccoonn  
iimmpprreessee  ssiiddeerruurrggiicchhee  pprriinncciippaallmmeennttee  bbaassaattee  iinn  EEuurrooppaa..  
  
IIll  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  
  
9977)) LLee  ggeeoommeettrriiee  ccoonnttiinnuuaammeennttee  vvaarriiaabbiillii  ddeell  sseettttoorree  ssiiddeerruurrggiiccoo  ddeetteerrmmiinnaannoo  llaa  
nneecceessssiittàà  ddii  ccoonnttiinnuuii  ccaammbbiiaammeennttii  nneeggllii  oorrggaanniissmmii  ddeeppuuttaattii  aall  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  aa  
lliivveelllloo  ddii  iimmpprreessaa,,  nnaazziioonnaallee  eedd  eeuurrooppeeoo  ((ee  iinntteerrnnaazziioonnaallee))..  IIll  CCoommiittaattoo  eeuurrooppeeoo  ppeerr  
iill  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  nneellll''iinndduussttrriiaa  ssiiddeerruurrggiiccaa,,  ddii  rreecceennttee  iissttiittuuiittoo,,  èè  ll''oorrggaanniissmmoo  iinn  ccuuii  llee  
ppaarrttii  ssoocciiaallii  aaffffrroonntteerraannnnoo  ii  tteemmii  ddeellllaa  ssaalluuttee  ee  ddeellllaa  ssiiccuurreezzzzaa,,  ddeellllaa  ffoorrmmaazziioonnee  ee  
ddeellll''aapppprreennddiimmeennttoo  ppeerr  ttuuttttoo  iill  ccoorrssoo  ddeellllaa  vviittaa,,  ddeeii  mmuuttaammeennttii  ssttrruuttttuurraallii  ee  ddeellllaa  
ccoossttrruuzziioonnee  ddii  ppoossiizziioonnii  ccoommuunnii  ssuullllee  ppoolliittiicchhee  iinndduussttrriiaallii  ddii  sseettttoorree..  
  
LLee  ppoolliittiicchhee  iinndduussttrriiaallii  
  
9988)) LLee  ccoommuunniiccaazziioonnii,,  iill  mmoonniittoorraaggggiioo  ddeell  sseettttoorree  ee  llee  ccoonnssuullttaazziioonnii  ppuubbbblliicchhee  
pprrooddoottttee  ddaallllaa  CCoommmmiissssiioonnee  eeuurrooppeeaa  aa  ppaarrttiirree  ddaall  22000033,,  hhaannnnoo  nnuuoovvaammeennttee  ppoossttoo  
aall  cceennttrroo  ddeellll''iinniizziiaattiivvaa  ppoolliittiiccaa  eeuurrooppeeaa  iill  tteemmaa  ddeellllaa  ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee,,  aaccccrreesscceennddoo  
llaa  ccoommppeettiittiivviittàà  ddeeii  sseettttoorrii  mmaanniiffaattttuurriieerrii  iinn  ggeenneerraallee  ee  ddeellll''iinndduussttrriiaa  ssiiddeerruurrggiiccaa  iinn  
ppaarrttiiccoollaarree..  IIll  ccoommiittaattoo  FFEEMM  ppeerr  llaa  ssiiddeerruurrggiiaa,,  iinn  ssttrreettttoo  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ccoonn  iill  
CCoommiittaattoo  FFEEMM  ppeerr  llaa  ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee  ((IIPPCC)),,  ccoonnttiinnuueerràà  aa  pprroodduurrrree  pprreessee  ddii  
ppoossiizziioonnee  ppoolliittiicchhee,,  ddaa  ssoottttooppoorrrree  ee  ddiissccuutteerree  ssiiaa  ccoonn  llee  aassssoocciiaazziioonnii  iimmpprreennddiittoorriiaallii  
ssiiaa  ccoonn  llee  iissttiittuuzziioonnii  eeuurrooppeeee..  
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9999)) AAnncchhee  ppeerr  llaa  ssiiddeerruurrggiiaa  èè  nneecceessssaarriiaa  uunn''iinniizziiaattiivvaa  ddii  sseettttoorree ((ddeell  ttiippoo  ddii  CCAARR2211  oo  
ddii  LLeeaaddeerrSSHHIIPP)),,  aall  ffiinnee  ddii  ooffffrriirree  aa  ttuuttttii  ii  ssooggggeettttii  iinntteerreessssaattii  uunnoo  ssppaazziioo  ddii  
ddiissccuussssiioonnee  aaddeegguuaattoo  ddoovvee  aaffffrroonnttaarree  ii  pprriinncciippaallii  pprroobblleemmii    ccoonnnneessssii  aall  sseettttoorree..  
  
LLee  iimmpprreessee  cchhiiaavvee    
  
110000)) CCoonnssiiddeerraannddoo  llaa  ccrreesscceennttee  tteennddeennzzaa  aallllaa  ccoonncceennttrraazziioonnee,,  aattttrraavveerrssoo  ffuussiioonnii  ee  
aaccqquuiissiizziioonnii,,  llee  pprriinncciippaallii  iimmpprreessee  ssiiddeerruurrggiicchhee  iinnfflluueennzzeerraannnnoo  sseemmpprree  ddii  ppiiùù  iill  
ccoonntteessttoo  eeuurrooppeeoo  ee  llee  ppoolliittiicchhee  iinndduussttrriiaallii  ddeell  sseettttoorree..  UUnn''aannaalliissii  ddii  qquueessttee  iimmpprreessee  
cchhiiaavvee,,  ssiiaa  aallll''iinntteerrnnoo  ddeellll''UUnniioonnee  EEuurrooppeeaa  cchhee  ffuuoorrii  ddaaii  ssuuooii  ccoonnffiinnii,,  ppuuòò  rriissuullttaarree  
uuttiillee  ppeerr  iiddeennttiiffiiccaarree  llee  tteennddeennzzee  pprreevvaalleennttii  ddeell  sseettttoorree  ssiiddeerruurrggiiccoo,,  aall  ffiinnee  ddii  
pprreevveeddeerree  iill  ccaammbbiiaammeennttoo  ee  ddii  ggeessttiirrnnee  llee  ccoonnsseegguueennzzee  ppeerr  ii  llaavvoorraattoorrii  ee  llee  
ccoommuunniittàà  llooccaallii..  LLaa  ddiimmeennssiioonnee  nnaazziioonnaallee,,  iinnvveeccee,,  ccoonnttrraarriiaammeennttee  aa  qquuaannttoo  
aavvvveenniivvaa  iinn  uunn  rreecceennttee  ppaassssaattoo,,  ddoovvrreebbbbee  eesssseerree  sseemmpprree  mmeennoo  iimmppoorrttaannttee..  
    
AArrggoommeennttii  ddii  iinntteerreessssee  ccoonnggiiuunnttoo  ccoonn  iill  CCoommiittaattoo  ppeerr  llaa  ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee  

110011)) LLee  iimmpprreessee  ssiiddeerruurrggiicchhee  ccoonn  bbaassee  nneellllaa  UUnniioonnee  eeuurrooppeeaa  ffrroonntteeggggiiaannoo  nneell  
mmeerrccaattoo  gglloobbaallee  llaa  ccoonnccoorrrreennzzaa  ddii  aallttrree  iimmpprreessee,,  ccoonn  bbaassee  ffuuoorrii  ddii  EEuurrooppaa,,  nnoonn  
ssooggggeettttee  aaggllii  sstteessssii  vviinnccoollii..  LL''iinndduussttrriiaa  eeuurrooppeeaa  ddeellll''aacccciiaaiioo    hhaa  uunn  aallttoo  ffaabbbbiissooggnnoo  ddii  
iimmppoorrttaazziioonnii  ppeerr  llee  mmaatteerriiee  pprriimmee  ee  aallttii  ccoonnssuummii  ddii  eenneerrggiiaa,,  ppeerr  llaa  qquuaallee  llaa  
ddiippeennddeennzzaa  ddaallllee  iimmppoorrttaazziioonnii  ccrreesscceerràà  iinn  mmaanniieerraa  aannccoorr  ppiiùù  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa  iinn  ffuuttuurroo..  II  
pprroobblleemmii  ppoossttii  ddaallll''eesstteerrnnoo  iinn  tteemmaa  ddii  ffuuttuurraa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeeggllii  aapppprroovvvviiggiioonnaammeennttii  
ssoonnoo  cchhiiaarraammeennttee  ssoottttoossttiimmaattii..  LLoo  ssvviilluuppppoo  ssoosstteenniibbiillee,,  ll''iimmppaattttoo  aammbbiieennttaallee  ddeellllee  
tteeccnnoollooggiiee  ee  ddeeii  pprrooddoottttii  ppeerr  llaa  pprroodduuzziioonnee  ddii  aacccciiaaiioo  ee  iill  ssiisstteemmaa  ppeerr  lloo  ssccaammbbiioo  ddii  
eemmiissssiioonnii  ddeeii  ggaass  aa  eeffffeettttoo  sseerrrraa  ((EEmmiissssiioonn  TTrraaddiinngg  SScchheemmee,,  oo  EETTSS))  ssoonnoo  aallttrrii  
aarrggoommeennttii  ttrraassvveerrssaallii  ddaa  ddiissccuutteerree  iinn  ssttrreettttaa  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  iill  CCoommiittaattoo  FFEEMM  ppeerr  
llaa  ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee..  
  
CCooooppeerraazziioonnee  ccoonn  EEuurroommeettaauuxx  
  
110022)) AA  sseegguuiittoo  ddeellll''aaccccoorrddoo ddii  ccooooppeerraazziioonnee  ccoonn  EEuurroommeettaauuxx  ((ll''aassssoocciiaazziioonnee  eeuurrooppeeaa  
ddeellll''iinndduussttrriiaa  ddeeii  mmeettaallllii  nnoonn  ffeerrrroossii)),,  vveerrrràà  iissttiittuuiittoo,,  aallll''iinntteerrnnoo  ddeell  CCoommiittaattoo  FFEEMM  
ppeerr  llaa  ssiiddeerruurrggiiaa,,  uunn  ggrruuppppoo  ddii  llaavvoorroo  aadd  hhoocc  ppeerr  ttrraattttaarree  ddeeii  tteemmii  ccoonnnneessssii  aall  
sseettttoorree  ddeeii  mmeettaallllii  nnoonn  ffeerrrroossii..  CCoommppiittoo  pprriinncciippaallee  ddeell  nnuuoovvoo  oorrggaanniissmmoo  ssaarràà  llaa  
sstteessuurraa  ddii  uunn  ddooccuummeennttoo  ssttrraatteeggiiccoo  ssuull  sseettttoorree,,  ccoonn  rriiffeerriimmeennttoo  aallllee  sstteessssee  aarreeee  ddii  
llaavvoorroo  ggiiàà  eelleennccaattee  ppeerr  iill  sseettttoorree  ssiiddeerruurrggiiccoo,,  ee  aadd  aarrggoommeennttii  ssppeecciiffiiccii  qquuaallii::    
§§    ppoolliittiiccaa  eenneerrggeettiiccaa  ee  ssuuoo  iimmppaattttoo  ssuuii  ccoommppaarrttii  ddeeii  mmeettaallllii  nnoonn  ffeerrrroossii;;  
§§    aannaalliissii  ppiiùù  rraavvvviicciinnaattaa  ddeeii  ccrriitteerrii  ppeerr  llee  ffuuttuurree  aattttiivviittàà  ddii  mmoonniittoorraaggggiioo  ddeell  sseettttoorree  
ee  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ddii  iimmppaattttoo  
§§    oosssseerrvvaazziioonnee  ddeellll''aannddaammeennttoo  ddeellllee  ccoonnssuullttaazziioonnii  bbiillaatteerraallii  ffrraa  UUEE  ee  CCiinnaa,,  ccoommee  
aanncchhee  ffrraa  UUEE  ee  RRuussssiiaa;;  
§§    iimmppaattttoo  ddeellllee  rreeggoollaammeennttaazziioonnii  ddii  ttiippoo  aammbbiieennttaallee  ssuullll''iinndduussttrriiaa  ddeeii  mmeettaallllii  nnoonn  
ffeerrrroossii::  
§§    iimmppeeggnnoo  vveerrssoo  ssttrruuttttuurree  aassssoocciiaattee  nneeii  nnuuoovvii  ee  nneeii  ffuuttuurrii  SSttaattii  mmeemmbbrrii;;  
§§    aassppeettttii  qquuaannttiittaattiivvii  ee  qquuaalliittaattiivvii  ddeellll''ooccccuuppaazziioonnee..  
  
  
TTeeccnnoollooggiiee  ddeellll''iinnffoorrmmaazziioonnee  ee  ddeellllaa  ccoommuunniiccaazziioonnee  
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IIll  sseettttoorree  ddeellllee  IICCTT  ccoommee  eelleemmeennttoo  ttrraassvveerrssaallee  ppeerr  lloo  ssvviilluuppppoo  iinndduussttrriiaallee  
  
110033)) IIll  sseettttoorree  ddeellllee  IICCTT  èè  ppiieennoo  ddii  ccoonnttrraaddddiizziioonnii..  GGllii  iimmppoonneennttii  ccaammbbiiaammeennttii  
ssttrruuttttuurraallii  hhaannnnoo  ddeetteerrmmiinnaattoo  uunnaa  ppeessaannttiissssiimmaa  ppeerrddiittaa  ddii  ppoossttii  ddii  llaavvoorroo..  CCiiòò,,  
iinnssiieemmee  aa  uunnaa  ccaattttiivvaa  ggeessttiioonnee,,  hhaa  ffaattttoo  ssìì  cchhee  nneell  sseettttoorree  ddeellllee  IICCTT  ll''aammbbiieennttee  ddii  
llaavvoorroo  ssiiaa  ccaarraatttteerriizzzzaattoo  ddaa  ffoorrttii  iinncceerrtteezzzzee..  DD''aallttrroo  ccaannttoo,,  iill  sseettttoorree  èè  ddiivveennttaattoo  uunnaa  
ffoorrzzaa  ttrraaiinnaannttee  ppeerr  lloo  ssvviilluuppppoo  eeccoonnoommiiccoo  ee  ll''iinnnnoovvaazziioonnee..  AAnnccoorraa  ppiiùù  iimmppoorrttaannttee  èè  iill  
ffaattttoo  cchhee  llee  IICCTT  ssoonnoo  uunn  ffaattttoorree  ddii  ccaammbbiiaammeennttoo  ggeenneerraallee  cchhee  iinnvveessttee  ttuuttttaa  llaa  vviittaa  
llaavvoorraattiivvaa  ccoommee  aanncchhee  ll''iinntteerraa  ssoocciieettàà..  LLee  IICCTT  ppoossssoonnoo  qquuiinnddii  eesssseerree  ccoonnssiiddeerraattee  
ddaallllaa  ssoocciieettàà  ccoommee  uunn''ooppppoorrttuunniittàà,,  mmaa  aanncchhee,,  iinn  mmoollttii  sseennssii,,  ccoommee  uunnaa  mmiinnaacccciiaa..  
  
110044)) IIll  sseettttoorree  ddeellllee  IICCTT  èè  ccaarraatttteerriizzzzaattoo  ddaaii  sseerrvviizzii..  SSuu  uunn  ttoottaallee  ddii  77  mmiilliioonnii  ddii  
aaddddeettttii,,  cciirrccaa  55,,33  mmiilliioonnii  eerraannoo  ooccccuuppaattii  nneeii  sseerrvviizzii  ee  ssoolloo  11,,77  mmiilliioonnii  nneellllaa  
pprroodduuzziioonnee  mmaanniiffaattttuurriieerraa..  DDaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  ddeellll''ooccccuuppaazziioonnee,,  iill  sseettttoorree  ssttaa  
aattttrraavveerrssaannddoo  uunnaa  ffaassee  ddii  pprrooffoonnddii  ccaammbbiiaammeennttii::  ffuussiioonnii  ee  aaccqquuiissiizziioonnii,,  
ddeellooccaalliizzzzaazziioonnii  ee  nnuuoovvee  tteeccnnoollooggiiee..  EE  nnoonn  èè  ssoolloo  ll''iinndduussttrriiaa  mmaanniiffaattttuurriieerraa  aadd  eesssseerree  
ddeellooccaalliizzzzaattaa..  QQuuaannddoo  ii  sseerrvviizzii  ddiivveennggoonnoo  ppiiùù  iinntteerrssccaammbbiiaabbiillii,,  eessssii  ddiivveennggoonnoo  aanncchhee  
ppiiùù  ssooggggeettttii  aallllee  ddeellooccaalliizzzzaazziioonnii..  
  
110055)) GGuuaarrddaannddoo  aall  ffuuttuurroo,,  llaa  FFEEMM  hhaa  iinnddiivviidduuaattoo  dduuee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  pprriinncciippaallii  cchhee  
ssoonnoo  iimmppoorrttaannttii  nneell  sseettttoorree  ddaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  ssiinnddaaccaallee..  IInnnnaannzziittuuttttoo,,  iill  nneessssoo  ffrraa  
IICCTT  ee  ssvviilluuppppoo  ddeeggllii  aallttrrii  sseettttoorrii  èè  ssttrreettttiissssiimmoo  ee  ddii  qquueessttoo  ffaattttoo  vvaa  tteennuuttoo  ccoonnttoo  nneell  
ccoommpplleessssoo  ddeellllee  ppoolliittiicchhee  iinndduussttrriiaallii..  IIll  sseettttoorree  ddeellllee  IICCTT  èè  ppooii  iinn  pprriimmaa  lliinneeaa  ppeerr  
qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  pprroobblleemmii  ccrriittiiccii  ccoommee  llaa  ggeessttiioonnee  ddeell  ccaammbbiiaammeennttoo,,  ll''ooccccuuppaazziioonnee,,  
llaa  ffoorrmmaazziioonnee  ee  ll''iissttrruuzziioonnee,,  ccoommee  aanncchhee  llaa  ssiinnddaaccaalliizzzzaazziioonnee  ddeell  sseettttoorree,,  ppeerr  
rriiccoorrddaarrnnee  ssoolloo  aallccuunnii..  
  
OObbiieettttiivvii  pprriinncciippaallii  
  
110066)) II  pprriinncciippaallii  oobbiieettttiivvii  ddeellllaa  FFEEMM  nneell  sseettttoorree  ddeellllee  IICCTT  ppeerr  iill  ppeerriiooddoo  ccoonnggrreessssuuaallee  
22000077--22001100  ssaarraannnnoo  qquueellllii  eelleennccaattii  qquuii  ddii  sseegguuiittoo..  
  
§§    AAuummeennttoo  ddeellll''ooccccuuppaazziioonnee  nneell  sseettttoorree..  LLaa  ccrreeaazziioonnee  ddii  ppoossttii  ddii  llaavvoorroo  ddiippeennddeerràà  
ddaa  mmoolltteepplliiccii  ffaattttoorrii  qquuaallii  ll''aapppplliiccaazziioonnee  ddii  ccoonnoosscceennzzee  ee  ccaappaacciittàà  ddii  aallttoo  lliivveelllloo,,  
ll''eevvoolluuzziioonnee  ddeell  llaavvoorroo  ee  ddeellll''oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeell  llaavvoorroo,,  ll''aammbbiieennttee  ddii  llaavvoorroo  ee  ii  
mmooddeellllii  ddii  bbuussiinneessss,,  llaa  ggeessttiioonnee  ccoonnttrroollllaattaa  ddeeii  ccaammbbiiaammeennttii  ssttrruuttttuurraallii  ee,,  
ssoopprraattttuuttttoo,,  iill  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  ffrraa  ii  ssooggggeettttii  iinntteerreessssaattii..  LLaa  FFEEMM  ssii  ffaarràà  pprroommoottrriiccee  
ddii  uunnaa  ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee  nneell  sseettttoorree  ddeellllee  IICCTT  cchhee  ppaarrttaa  ddaa  qquueessttaa  pprroossppeettttiivvaa..  
§§    UUnnaa  ggeessttiioonnee  ssoosstteenniibbiillee  ddeell  ccaammbbiiaammeennttoo  ee  ddeelllloo  ssvviilluuppppoo  iinndduussttrriiaallee  èè  
iimmppoorrttaannttee  ppeerr  ll''ooccccuuppaazziioonnee..  LLaa  FFEEMM,,  iinnssiieemmee  aallllee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  cchhee  aadd  eessssaa  
aaddeerriissccoonnoo,,  èè  ppaarrttnneerr  aa  ppiieennoo  ttiittoolloo  ddeellllee  ppoolliittiicchhee  iinndduussttrriiaallii..  IIll  CCoommiittaattoo  IICCTT  ffaarràà  
aappppeelllloo  aallllee  pprroopprriiee  rriissoorrssee  ppeerr  ppaarrtteecciippaarree  aallllaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  iinniizziiaattiivvee  ccoonn  llaa  
CCoommmmiissssiioonnee  ee  ccoonn  iill  CCoommiittaattoo  eeccoonnoommiiccoo  ee  ssoocciiaallee,,  ccoommee  aanncchhee  ccoonn  aallttrree  
ccoonnttrrooppaarrttii  ssiiggnniiffiiccaattiivvee..  
§§    IIll  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  èè  ppeerr  llaa  FFEEMM  uunnoo  ddeeii  pprriinncciippaallii  ssttrruummeennttii  ddii  ppoolliittiiccaa  ssoocciiaallee  eedd  
eessssoo  èè  ggrraannddeemmeennttee  nneecceessssaarriioo  nneell  sseettttoorree  ddeellllee  IICCTT,,  ddaattii  ggllii  iimmppoonneennttii  
mmuuttaammeennttii  ssttrruuttttuurraallii  cchhee  iill  sseettttoorree  ssttaa  aaffffrroonnttaannddoo..    IIll  pprroobblleemmaa  ppeerr  llaa  FFEEMM  èè  llaa  
mmaannccaannzzaa  ddii  ccoonnttrrooppaarrttii  ssiiggnniiffiiccaattiivvee..  LLaa  FFEEMM  ssii  iimmppeeggnneerràà  ppeerr  ccrreeaarree  uunn  tteerrrreennoo  
ffrruuttttuuoossoo  ddii  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee,,  iinnssiieemmee  aallllee  aallttrree  ffeeddeerraazziioonnii  ssiinnddaaccaallii  ddeell  sseettttoorree..  
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§§    II  rriissuullttaattii  ddeellllee  ppoolliittiicchhee  iinndduussttrriiaallii  vveerrrraannnnoo  mmiissuurraattii  vvaalluuttaannddoo  lloo  ssvviilluuppppoo  
eeccoonnoommiiccoo  ee  ssoocciiaallee  aa  lliivveelllloo  ddii  ooggnnii  ssiinnggoollaa  iimmpprreessaa..  LLoo  ssttrruummeennttoo  ddeellllaa  FFEEMM  ppeerr  
llee  ppoolliittiicchhee  iinndduussttrriiaallii  dd''iimmpprreessaa  ssoonnoo  ii  CCAAEE  ((CCoommiittaattii  aazziieennddaallii  eeuurrooppeeii))..  II  CCAAEE,,  iinn  
qquuaannttoo  ppaarrttnneerr  ddeellllaa  ggeessttiioonnee  aazziieennddaallee,,  ssvvoollggoonnoo  uunn  rruuoolloo  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo  nneellllaa  
rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  uunnaa  ggeessttiioonnee  ccoossttrruuttttiivvaa  ddeell  ccaammbbiiaammeennttoo..  IIll  CCoommiittaattoo  ddeellllaa  FFEEMM  
ppeerr  iill  sseettttoorree  IICCTT  ccoonnttiinnuueerràà  qquuiinnddii  aa  llaavvoorraarree  ppeerr  ccoooorrddiinnaarree  ii  CCoommiittaattii  aazziieennddaallii  
eeuurrooppeeii  ee  ffaacciilliittaarrnnee  iill  llaavvoorroo..  
§§    LL''aannaalliissii,,  ll’’iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeeii  ppuunnttii  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  mmiigglliioorrii  ((bbeenncchhmmaarrkkiinngg))  ee  llaa  
ccoonnddiivviissiioonnee  ddeellllee  bbuuoonnee  pprraattiicchhee  ffrraa  llee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ssiinnddaaccaallii..  IInn  uunn  mmoonnddoo  iinn  
rraappiiddoo  ccaammbbiiaammeennttoo,,  uunnaa  ggeessttiioonnee  ddii  aallttaa  qquuaalliittàà  ddeellllee  aattttiivviittàà  ccoossttiittuuiissccee  uunnoo  
ssttrruummeennttoo  eesssseennzziiaallee  ppeerrcchhéé  iill  llaavvoorroo  ssiinnddaaccaallee  aabbbbiiaa  ssuucccceessssoo..  PPrroopprriioo  ppeerr  llaa  ssuuaa  
iimmppoorrttaannzzaa  ccrruucciiaallee,,  iill  sseettttoorree  ddeellllee  IICCTT  hhaa  bbiissooggnnoo  ddii  eesssseerree  aannaalliizzzzaattoo  iinn  mmaanniieerraa  
aapppprroopprriiaattaa  ee  ii  rriissuullttaattii  ddii  ttaallee  aannaalliissii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  uussaattii  ppeerr  iill  bbeenncchhmmaarrkkiinngg  ee  
ppeerr  llaa  ddiiffffuussiioonnee  ddeellllee  bbuuoonnee  pprraattiicchhee  ttrraa  ii  ssiinnddaaccaattii  aaffffiilliiaattii..  LLaa  sseeggrreetteerriiaa  ddeellllaa  
FFEEMM  ddiissppoonnee  ddii  uunnoo  ssttaaffff  ddii  2200  eelleemmeennttii..  IInnuuttiillee  ddiirree  cchhee  èè  ttrrooppppoo  ppooccoo,,  
ccoonnssiiddeerraattee  llee  ssffiiddee  aa  ccuuii  llaa  FFEEMM  ddeevvee  rriissppoonnddeerree..  NNeell  pprroossssiimmoo  ppeerriiooddoo  
ccoonnggrreessssuuaallee  iill  CCoommiittaattoo  ppeerr  llee  IICCTT  iinntteennddee  qquuiinnddii  ccrreeaarree  uunn  ssiisstteemmaa  cchhee  ooffffrraa  
ppeerriiooddiiccaammeennttee  aaii  ssuuooii  mmeemmbbrrii  ddeeii  pprrooggeettttii  ddii  llaavvoorroo..    

  
IInniizziiaattiivvee  
  
110077)) GGllii  oobbiieettttiivvii  ffoonnddaammeennttaallii  ssaarraannnnoo  rraaggggiiuunnttii  ggrraazziiee  aa  iinniizziiaattiivvee  nneell  ccaammppoo  ddeellllee  
IICCTT    iinncceennttrraattee  ssuu  dduuee  ddiivveerrssii  pprrooggeettttii..    
  
110088)) IInnnnaannzziittuuttttoo,,  iill  CCoommiittaattoo  ppeerr  llee  IICCTT  eesspplloorreerràà  llaa  qquueessttiioonnee  ddeellllaa  ccoorrppoorraattee  
ggoovveerrnnaannccee  ((cciiooèè  iill  bbuuoonn  ggoovveerrnnoo  ddeellll’’iimmpprreessaa))..  IIll  ccoommiittaattoo  aavvvviieerràà  uunn  pprrooggeettttoo  ppeerr  
aannaalliizzzzaarree  llaa  ccoorrppoorraattee  ggoovveerrnnaannccee  nneellllee  iimmpprreessee..  IIll  pprrooggeettttoo  ssaarràà  ffooccaalliizzzzaattoo  ssuulllloo  
ssvviilluuppppoo  ddeellllee  rriissoorrssee  uummaannee,,  ssuullllaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ssoocciiaallee  ddeellll’’iimmpprreessaa  ee  ssuullllaa  
ggeessttiioonnee  ddeell  ccaammbbiiaammeennttoo..  IIll  pprrooggeettttoo  ssaarràà  oorrggaanniizzzzaattoo  iinnssiieemmee  aall  CCoommiittaattoo  ppeerr  llee  
ppoolliittiicchhee  ddeellllaa  FFEEMM  aa  lliivveelllloo  dd’’iimmpprreessaa,,  aaii  ssiinnddaaccaattii  mmeemmbbrrii  ddeellllaa  FFEEMM,,  aaii  CCoommiittaattii  
aazziieennddaallii  eeuurrooppeeii  ee  aaggllii  aallttrrii  ssooggggeettttii  iinntteerreessssaattii..    QQuueessttoo  pprrooggrraammmmaa  ssaarràà  ppeerr  
qquuaannttoo  ppoossssiibbiillee  oorrggaanniizzzzaattoo  vviiaa  iinntteerrnneett,,  uuttiilliizzzzaannddoo  llaa  rreettee  ddeeii  ssiittii  ssiinnddaaccaallii..  
  
110099)) IIll  sseeccoonnddoo  pprrooggeettttoo  ddaa  ppoorrttaarree  aavvaannttii  nneell  pprroossssiimmoo  ppeerriiooddoo  ccoonnggrreessssuuaallee  ssii  
ccoonncceennttrreerràà  ssuullll''ooccccuuppaazziioonnee..  CCoommee  ggiiàà  iilllluussttrraattoo,,  ll''ooccccuuppaazziioonnee  nneeggllii  aallttrrii  sseettttoorrii  èè  
ffoorrtteemmeennttee  ccoonnddiizziioonnaattaa  ddaalllloo  ssvviilluuppppoo  iinn  dduuee  pprriinncciippaallii  sseettttoorrii::  llee  IICCTT  ee  
ll’’eennggiinneeeerriinngg..  IIll  CCoommiittaattoo  ddii  sseettttoorree  ddeellllee  IICCTT,,  iinnssiieemmee  aall  CCoommiittaattoo  ppeerr  ll’’eennggiinneeeerriinngg  
nneell  sseettttoorree  mmeettaallmmeeccccaanniiccoo,,  ssii  ooccccuuppeerràà  ddii  uunn  pprrooggeettttoo  vvoollttoo  aa  iinnddiivviidduuaarree  
ll''iinnfflluueennzzaa  ddii  qquueessttii  sseettttoorrii  cchhiiaavvee  ssuullll''ooccccuuppaazziioonnee  nneeggllii  aallttrrii  sseettttoorrii..  IIll  pprrooggeettttoo  ssaarràà  
ppoorrttaattoo  aavvaannttii  iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  iill  CCoommiittaattoo  ppeerr  llaa  ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee,,  llee  
oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ssiinnddaaccaallii  aaddeerreennttii  aallllaa  FFEEMM  ee  aallttrrii  ssiiggnniiffiiccaattiivvii  ssooggggeettttii  iinntteerreessssaattii..  
  
111100)) IIll  CCoommiittaattoo  ddii  sseettttoorree  ddeellllee  IICCTT  llaavvoorreerràà  aanncchhee  iinn  ssttrreettttaa  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  llaa  
CCoommmmiissssiioonnee,,  ppaarrtteecciippaannddoo  aallllee  ppiiaattttaaffoorrmmee  tteeccnnoollooggiicchhee  ee  iimmppeeggnnaannddoossii  ssuuii  tteemmii  
ddeellll''iinnnnoovvaazziioonnee..  
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CCaannttiieerriissttiiccaa  nnaavvaallee  
  
111111)) NNeell  pprreecceeddeennttee  ppeerriiooddoo  ccoonnggrreessssuuaallee iill  CCoommiittaattoo  ddeellllaa  FFEEMM  ppeerr  llaa  ccaannttiieerriissttiiccaa    
nnaavvaallee,,  ccoonn  llaa  ssuuaa  ppiiaattttaaffoorrmmaa  ppoolliittiiccaa  ""IIll  ffuuttuurroo  ddeellll''eeccoonnoommiiaa  mmaarriittttiimmaa  iinn  EEuurrooppaa  
––  IIll  mmaarree  èè  iill  ffuuttuurroo"",,  hhaa  pprreesseennttaattoo  llee  pprroopprriiee  lliinneeee  gguuiiddaa  ppeerr  uunnaa  ppoolliittiiccaa  
iinndduussttrriiaallee  mmaarriittttiimmaa  iinn  EEuurrooppaa..    AAnncchhee  ssee  iinn  aallccuunnee  aarreeee  ddii  iinntteerrvveennttoo  ssii  ssoonnoo  aavvuuttii  
ddeeii  ppaassssii  aavvaannttii,,    iill  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  ee  llee  ppoossiizziioonnii  ffoonnddaammeennttaallii  ddeell  CCoommiittaattoo  ddeellllaa  FFEEMM  
ppeerr  llaa  ccaannttiieerriissttiiccaa    nnaavvaallee  eesspprreessssee  aalllloorraa  ccoonnttiinnuueerraannnnoo  aa  ccoossttiittuuiirree  llaa  bbaassee  ppeerr  iill  
PPrrooggrraammmmaa  ddii  llaavvoorroo    22000077--22001111..  
  
111122) VVaa  nnoottaattoo  cchhee,,  ddaattoo  ll''iinnssuucccceessssoo  ddeell  rreeccllaammoo  UUEE  aall  WWTTOO  ccoonnttrroo  ll''iinndduussttrriiaa  ddeellllaa  
ccaannttiieerriissttiiccaa    nnaavvaallee  ssuudd--ccoorreeaannaa,,  ee  ddaattaa  llaa  ssttaaggnnaazziioonnee  ddeeii  nneeggoozziiaattii  OOCCSSEE,,  ll''iinniizziioo  
ddeell  nnuuoovvoo  ppeerriiooddoo  ccoonnggrreessssuuaallee  èè  sseeggnnaattoo  ddaa  uunn  ddeetteerriioorraarrssii  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  
ppoolliittiicchhee  ddii  ccoonntteessttoo  ppeerr  uunnaa  ccoonnccoorrrreennzzaa  lleeaallee..  PPaarraalllleellaammeennttee,,  nneellll''UUnniioonnee  eeuurrooppeeaa  
ssoonnoo  vveennuuttee  aa  ssccaaddeennzzaa  llee  ssoovvvveennzziioonnii  tteemmppoorraanneeee  ddii  ttuutteellaa  ccoonnttrroo  llee  ddiissttoorrssiioonnii  
ddeellllaa  ccoonnccoorrrreennzzaa..  OObbiieettttiivvoo  pprriimmaarriioo  ddeellllaa  FFEEMM  rriimmaannee  dduunnqquuee  ––  oollttrree  aa  
pprroommuuoovveerree  ee  ggaarraannttiirree  ggllii  iinntteerreessssii  ddeeii  ddiippeennddeennttii  nneellll''eeccoonnoommiiaa  mmaarriittttiimmaa  --    
rriiccrreeaarree  llee  ccoonnddiizziioonnii  ppeerr  uunnaa  ccoonnccoorrrreennzzaa  lleeaallee,,  cchhee  ccoossttiittuuiissccee  uunnoo  ddeeii  rreeqquuiissiittii  
ffoonnddaammeennttaallii  ppeerr  llee  mmeeddiiee  iinndduussttrriiee  ssuull  mmeerrccaattoo  mmoonnddiiaallee..  
  
111133)) AAll  ffiinnee  ddii  eevviittaarree  cchhee  ssiiaannoo  ccrreeaattii  ssuull  mmeerrccaattoo  mmoonnddiiaallee  ––  ggrraazziiee    
aallll''iinntteerrvveennttiissmmoo  ssttaattaallee  iinn  aallccuunnii  ppaaeessii  --  nnuuoovvii  eecccceessssii  ddii  ccaappaacciittàà  pprroodduuttttiivvaa,,  cchhee  
ppoorrttaannoo  aa  ddiissttoorrssiioonnii  nneeii  pprreezzzzii  ee  nneellllee  ssttrruuttttuurree  ddeell  mmeerrccaattoo,,  llaa    FFEEMM  iinntteennddee::  
  
§§    llaavvoorraarree  ccoonn  llaa  FFIISSMM  ppeerr  rraaggggiiuunnggeerree  ccoonnddiizziioonnii  ddii  ccoonnccoorrrreennzzaa  lleeaallee,,  aallll''iinntteerrnnoo  
ddeell  qquuaaddrroo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo    OOCCSSEE,,  ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  rriigguuaarrddoo  aadd  uunn  aaccccoorrddoo  ssuullllaa  
rreeggoollaammeennttaazziioonnee  mmoonnddiiaallee  ddeellllee  ccaappaacciittàà  pprroodduuttttiivvee,,  ddeeii  ssuussssiiddii  ee  ddeeii  mmeeccccaanniissmmii  
ddii  ffiissssaazziioonnee  ddeeii  pprreezzzzii  
§§    rriicchhiieeddeerree  cchhee  iill  mmeerrccaattoo  ssiiaa  mmeessssoo  ssoottttoo  oosssseerrvvaazziioonnee  ee  cceerrccaarree  aalltteerrnnaattiivvee  ddii  
ppoorrttaattaa  ggeenneerraallee  ccoonn  llaa  CCoommmmiissssiioonnee  ee  llaa  CCoommuunniittàà  ddeellllee  aassssoocciiaazziioonnii  ddeellllaa  
ccaannttiieerriissttiiccaa  nnaavvaallee  ((CCEESSAA))    

  
111144)) CCoonn  ""LLeeaaddeerrsshhiipp  22001155""  èè  ssttaattoo  ppeerr  llaa  pprriimmaa  vvoollttaa  eellaabboorraattoo  uunn  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  
ccoommuunnee  ssuullllaa  ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee  ppeerr  llaa  ccaannttiieerriissttiiccaa    nnaavvaallee,,  ffrraa  ll''aassssoocciiaazziioonnee  ddeeii  
ccoossttrruuttttoorrii  CCEESSAA,,  llee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ssiinnddaaccaallii  ee  llee  iissttiittuuzziioonnii  eeuurrooppeeee;;  ttaallee  aapppprroocccciioo  èè  
ssttaattoo  ttrraaddoottttoo  iinn  pprraattiiccaa  iinnssiieemmee  aallllaa  CCoommmmiissssiioonnee  eeuurrooppeeaa,,  aadd  eesseemmppiioo  ccoonn  mmiissuurree  
ccoommee  ll''iinnttrroodduuzziioonnee  ddii  ssoovvvveennzziioonnii  ppeerr  ll''iinnnnoovvaazziioonnee..  
  
111155)) LLaa  FFEEMM  iinntteennddee  ppoorrttaarree  aavvaannttii,,  iinnssiieemmee  ccoonn  ttuuttttee  llee  ppaarrttii,,  uunnaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddeeii  
rriissuullttaattii  ffiinn  qquuii  rraaggggiiuunnttii..  IInn  qquueessttoo  ccoonntteessttoo,,  llaa  FFEEMM  aavvaannzzeerràà  llee  pprroopprriiee  rriicchhiieessttee  
ppeerr  nnuuoovvee  iinniizziiaattiivvee,,  ffrraa  ccuuii  llee  sseegguueennttii::  
  
--  ssttrruummeennttii  ffiinnaannzziiaarrii  eeuurrooppeeii    
--  SShhoorrtt--SSeeaa--SShhiippppiinngg  eeuurrooppeeoo  ((ttrraassppoorrttoo  ddii  mmeerrccii  ee  ppaasssseeggggeerrii  vviiaa  mmaarree  
nneellll’’aarreeaa  ddeellll’’EEuurrooppaa  ggeeooggrraaffiiccaa))  
--  qquuaalliiffiiccaazziioonnee,,    
--  iinnnnoovvaazziioonnee,,  eecccc..  
  
111166)) LLaa  ccaannttiieerriissttiiccaa    nnaavvaallee  eeuurrooppeeaa  nnoonn  ppuuòò  ccoommppeetteerree  ccoonn  ii  ccoossttii  ee  ii  ssaallaarrii  ddeeii  
ccaannttiieerrii  nnaavvaallii  aassiiaattiiccii..  RRiicceerrccaa,,  ssvviilluuppppoo  ee  iinnnnoovvaazziioonnee  ssoonnoo  qquuiinnddii  rreeqquuiissiittii  
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iinnddiissppeennssaabbiillii  ppeerr  ccoonnqquuiissttaarree  ppuunnttii  ddii  vvaannttaaggggiioo  iinn  tteerrmmiinnii  ddii  ccoommppeetteennzzaa  ee  ddii  
iinnnnoovvaazziioonnee  ddii  pprrooddoottttoo..  LLaa  FFEEMM  ccoonnttiinnuueerràà  qquuiinnddii  aa  ccoonnttrriibbuuiirree  aallllaa  ppiiaattttaaffoorrmmaa  
eeuurrooppeeaa  ""WWaatteerrbboorrnnee""..  IInnoollttrree,,  ii  mmeemmbbrrii  ddeell  CCoommiittaattoo  FFEEMM  ddeellllaa  ccaannttiieerriissttiiccaa    
nnaavvaallee  ccoonnttiinnuueerraannnnoo  aa  bbaatttteerrssii  ppeerr  ll''aapppplliiccaazziioonnee  nneeii  ppaaeessii  mmeemmbbrrii  ddeellllaa  UUEE  ddeell  
nnuuoovvoo  ssttrruummeennttoo  ddii  ssoovvvveennzziioonnii  aallll''iinnnnoovvaazziioonnee..  
  
111177)) IIll  LLiibbrroo  VVeerrddee  ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  ""VVeerrssoo  llaa  ffuuttuurraa  ppoolliittiiccaa  mmaarriittttiimmaa  
ddeellll''UUnniioonnee  EEuurrooppeeaa””  pprreesseennttaa  uunn''aannaalliissii  gglloobbaallee  ddeellllee  rriissoorrssee  ee  ddeellllee  pprroossppeettttiivvee  ddii  
ssvviilluuppppoo  iinn  vviissttaa  ddii  uunnaa  ppoolliittiiccaa  mmaarriittttiimmaa  cchhee  aabbbbrraaccccii  ttuuttttii  ggllii  aassppeettttii  ddeell  sseettttoorree..  IIll  
CCoommiittaattoo  FFEEMM  ddeellllaa  ccaannttiieerriissttiiccaa    nnaavvaallee  ppaarrtteecciippeerràà  aall  pprroocceessssoo  ddii  ccoonnssuullttaazziioonnee  
aavvvviiaattoo  ddaallllaa  CCoommmmiissssiioonnee  ssuullllee  ffuuttuurree  ppoolliittiicchhee  mmaarriittttiimmee  ee  vvaalluutteerràà  ffiinnoo  aa  cchhee  
ppuunnttoo  ssiiaannoo  ppoossssiibbiillii  iinniizziiaattiivvee  ccoommuunnii  ccoonn  iill  CCEESSAA..    
  
111188)) IIll  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  ccoonn  iill  CCEESSAA  ccoonnttiinnuueerràà  aadd  eesssseerree  uunnaa  ppaarrttee  iimmppoorrttaannttee  ddeell  
llaavvoorroo  ddeell  CCoommiittaattoo  FFEEMM  ddeellllaa  ccaannttiieerriissttiiccaa    nnaavvaallee  nneell  ppeerriiooddoo    22000077--22001111..  LLaa  FFEEMM  
ssii  ccoonncceennttrreerràà  ssuullllee  sseegguueennttii  iinniizziiaattiivvee::  
--  ccoonnttiinnuuaarree  aa  mmiigglliioorraarree  iill  ppootteerree  ddii  aattttrraazziioonnee,,  llee  pprroossppeettttiivvee  ooccccuuppaazziioonnaallii  ee  
ll''iimmmmaaggiinnee  ddeell  sseettttoorree,,  aattttrraavveerrssoo  ccaammppaaggnnee  ccoonnggiiuunnttee  ddaa  rreeaalliizzzzaarree  iinn  mmaanniieerraa  
ssiisstteemmaattiiccaa  aadd  iinntteerrvvaallllii  rreeggoollaarrii,,  ssiiaa  aa  lliivveelllloo  eeuurrooppeeoo  cchhee  nnaazziioonnaallee,,  ee  cchhee  ssii  
iinnddiirriizzzziinnoo  aaggllii  ssttuuddeennttii  cchhee  llaasscciiaannoo  llaa  ssccuuoollaa,,  aaii  llaauurreeaattii,,  aallllee  ssccuuoollee  ee  aallllee  
uunniivveerrssiittàà,,  aaii  ppoolliittiiccii,,  aallll''ooppiinniioonnee  ppuubbbblliiccaa  ee  aaii  mmeeddiiaa..  
--  mmoonniittoorraarree  ll''eevvoolluuzziioonnee  ddeell  sseettttoorree  ee  ddeellllee  ssuuee  ppoolliittiicchhee,,  aattttrraavveerrssoo  
aaggggiioorrnnaammeennttii  ppeerriiooddiiccii  ddeellllaa  rriicceerrccaa  ssuuii  ccaannttiieerrii  nnaavvaallii  eeuurrooppeeii  rreeaalliizzzzaattaa  nneell  22000044  ee  
aattttrraavveerrssoo  ssccaammbbii  ccoonnttiinnuuii  aallll''iinntteerrnnoo  ddeell  ccoommiittaattoo  ppeerr  iill  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  
--  ddiissccuutteerree  ee  vvaalluuttaarree  ii  rriissuullttaattii  ddeell  pprrooggeettttoo    ““ttooooll  bbooxx””  cchhee  eelleennccaa    ggllii  
ssttrruummeennttii  uussaattii  ddaaii  ccaannttiieerrii  eeuurrooppeeii  ppeerr  ggeessttiirree  llee  oosscciillllaazziioonnii  cciicclliicchhee  ddeellllaa  ddoommaannddaa  
--  oorrggaanniizzzzaarree  ssccaammbbii  ddii  bbuuoonnee  pprraattiicchhee  nneell  ccaammppoo  ddeellllaa  ffoorrmmaazziioonnee,,  ddeellllaa  
qquuaalliiffiiccaazziioonnee  ee  ddeellllaa  pprreevviissiioonnee  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee..  
--  pprreennddeerree  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ll''iinniizziioo  ddii  uunnaa  ddiissccuussssiioonnee  ssuuii  pprriinncciippii  ddeellllaa  
rreessppoonnssaabbiilliittàà  ssoocciiaallee  ddeellll’’iimmpprreessaa,,  ccoommpprreessii  ii  rraappppoorrttii  ffrraa  aappppaallttaattoorrii  pprriinncciippaallii  ee  
ffoorrnniittoorrii  
--  ppaarrtteecciippaarree  ccoonnggiiuunnttaammeennttee  aallllaa  ccoonnssuullttaazziioonnee  ddeeii  ssooggggeettttii  iinntteerreessssaattii  ssuullllee  
ffuuttuurree  ppoolliittiicchhee  mmaarriittttiimmee  eeuurrooppeeee  
  
111199)) IInnoollttrree,,  iill  CCoommiittaattoo  FFEEMM  ddeellllaa  ccaannttiieerriissttiiccaa    nnaavvaallee  ccoonnttiinnuueerràà  aa  mmoonniittoorraarree  ee  aa  
ddiissccuutteerree  llee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  llaavvoorroo  nneeii  ccaannttiieerrii  nnaavvaallii  eeuurrooppeeii..  SSii  ccoonncceennttrreerràà  iinn  
ppaarrttiiccoollaarree  ssuuii  pprroobblleemmii  ddeell  llaavvoorroo  iinn  ccoonnddiizziioonnii  iinnffeerriioorrii  aaggllii  ssttaannddaarrdd  ee  ddeell  dduummppiinngg  
ssoocciiaallee,,  pprrooppoonneennddoo  aaddeegguuaattee  iinniizziiaattiivvee..    
  
112200)) SSaarraannnnoo  aanncchhee  ffaattttii  nnuuoovvii  tteennttaattiivvii  ppeerr  iinntteeggrraarree  nneell  llaavvoorroo  ddeell  CCoommiittaattoo  FFEEMM  
ddeellllaa  ccaannttiieerriissttiiccaa    nnaavvaallee  ii  nnuuoovvii  ssttaattii  mmeemmbbrrii  ddeellllaa  UUEE  ––  RRoommaanniiaa  ee  BBuullggaarriiaa  ––  ee  ii  
ppaaeessii  ccaannddiiddaattii  CCrrooaazziiaa  ee  TTuurrcchhiiaa,,  cchhee  ssoonnoo  aattttiivvii  nneell  sseettttoorree  ddeellllaa  ccaannttiieerriissttiiccaa..  
LLaaddddoovvee  ppoossssiibbiillee,,  llaa  FFEEMM  cceerrcchheerràà  ddii  oorrggaanniizzzzaarree  rriiuunniioonnii  ddeell  CCoommiittaattoo  iinn  qquueessttii  
ppaaeessii,,  oollttrree  aa  iinnccoorraaggggiiaarree  llaa  lloorroo  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aall  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  eeuurrooppeeoo  ccoonn  iill  
CCEESSAA..  
  
112211)) NNeell  ffuuttuurroo,,  llaa  FFEEMM  cceerrcchheerràà  aanncchhee  ddii  iinnccoorraaggggiiaarree  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddeeii  mmeemmbbrrii  
ddeeii  CCAAEE  aattttiivvii  nneell  sseettttoorree  nnaavvaallee,,  ssiiaa  aall  llaavvoorroo  ddeell  CCoommiittaattoo  FFEEMM  ddeellllaa  ccaannttiieerriissttiiccaa    
nnaavvaallee  cchhee  aall  ddiiaallooggoo  ttrraa  llee  ppaarrttii  ssoocciiaallii..  
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112222)) IIll  mmoonniittoorraaggggiioo  ddeellll''eevvoolluuzziioonnee  ddeell  mmeerrccaattoo  ee  ddeellll''ooccccuuppaazziioonnee  nneeii  ppaaeessii  
mmeemmbbrrii  ccoonnttiinnuueerràà  nneellllee  rriiuunniioonnii  ddeell  CCoommiittaattoo  ee  ssaarràà  uulltteerriioorrmmeennttee  ssvviilluuppppaattoo  iinn  
ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  lloo  IIAAWW  ((IInnssttiittuuttss  AArrbbeeiitt  uunndd  WWiirrttsscchhaafftt,,  IIssttiittuuttoo  ppeerr  iill  llaavvoorroo  ee  
ll''eeccoonnoommiiaa))  ddii  BBrreemmaa..  OOllttrree  aa  cciiòò,,  ii  mmeemmbbrrii  vvaalluutteerraannnnoo  ssee  aallttrrii  aassppeettttii  ssppeecciiffiiccii  iinn  
mmeerriittoo  aa  ssaalluuttee  ee  ssiiccuurreezzzzaa  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  ddiissccuussssii  nneell  CCoommiittaattoo  FFEEMM  ddeellllaa  
ccaannttiieerriissttiiccaa    nnaavvaallee,,  eedd  eevveennttuuaallmmeennttee  ssoolllleevvaattii  iinn  sseeddee  ddii  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee..  
  
112233)) AA  sseegguuiittoo  ddeelllloo  sscciioogglliimmeennttoo  ddeell  CCoommiittaattoo  FFEEMM  ppeerr  ll''iinndduussttrriiaa  ddeellllaa  ddiiffeessaa,,  ssii  
pprreesstteerràà  iinn  ffuuttuurroo  ppaarrttiiccoollaarree  aatttteennzziioonnee  aallllaa  ssiittuuaazziioonnee  ee  aallllee  pprroossppeettttiivvee  ddeell  sseettttoorree  
ddeellllaa  ccaannttiieerriissttiiccaa  nnaavvaallee  mmiilliittaarree..  DDaattoo  cchhee  ggllii  aassppeettttii  ttrraassvveerrssaallii  ccoonnnneessssii  ccoonn  ttuuttttee  
llee  bbrraanncchhee  ddeellll''iinndduussttrriiaa  ddeellllaa  ddiiffeessaa  ––  ccoommee  llaa  ppoolliittiiccaa  eeuurrooppeeaa  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ee  llaa  
ddiiffeessaa  oo  llaa  ccrreeaazziioonnee  ddii  uunn  mmeerrccaattoo  uunniiccoo  eeuurrooppeeoo  ppeerr  ii  ddiissppoossiittiivvii  ddii  ddiiffeessaa  ––  
ssaarraannnnoo  ttrraattttaattii  nneell  CCoommiittaattoo  FFEEMM  ppeerr  llaa  ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee,,  llaa  FFEEMM  ssii  aaddooppeerreerràà  ppeerr  
iissttiittuuiirree  aaddeegguuaattii  mmeeccccaanniissmmii  ee  ssttrruuttttuurree  ddii  ccooooppeerraazziioonnee..  
  
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEmmeennddaammeennttoo  77  ((FFNNTTEE--CCGGTT))  
EElliimmiinnaarree    iill  pprreecceeddeennttee  ppaarraaggrraaffoo  
LLaa  mmaaggggiioorraannzzaa  ddeellllaa  RRMMCC    pprrooppoonnee  ddii  rreessppiinnggeerree  qquueessttoo  eemmeennddaammeennttoo..    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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AAsscceennssoorriissttiiccaa  
  
112244)) NNeell  ppeerriiooddoo  ccoonnggrreessssuuaallee  22000077--22001111,,  iill  ggrruuppppoo  ddii  llaavvoorroo  aadd  hhoocc  ddeellllaa  FFEEMM  
ccoonnttiinnuueerràà  llee  ssuuee  nnoorrmmaallii  aattttiivviittàà,,  ccoonnvvooccaannddoo  ccoonn  mmaaggggiioorree  rreeggoollaarriittàà  rriiuunniioonnii  ddeell  
ggrruuppppoo  ddii  llaavvoorroo  rriissttrreettttoo  ee  qquuaannddoo  nneecceessssaarriioo  uunnaa  rriiuunniioonnee  aallllaarrggaattaa..    
  
112255)) LLee  pprriinncciippaallii  aattttiivviittàà  ee  llee  pprriioorriittàà  ddeell  ggrruuppppoo  ddii  llaavvoorroo  ssoonnoo  iinncceennttrraattee  ssuullllaa  
ccooooppeerraazziioonnee  ccoonn  ll''EETTUUII--RREEHHSS  ((IIssttiittuuttoo  ssiinnddaaccaallee  eeuurrooppeeoo  ppeerr  llaa  rriicceerrccaa,,  llaa  
ffoorrmmaazziioonnee,,  llaa  ssaalluuttee  ee  llaa  ssiiccuurreezzzzaa))  ppeerr  iissttiittuuiirree  uunn  ggrruuppppoo  cchhee  llaavvoorrii  iinn  
ccoolllleeggaammeennttoo  ccoonn  llee  iinniizziiaattiivvee  ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  ssuullllaa  ssttaannddaarrddiizzzzaazziioonnee  ddeellllee  
aattttrreezzzzaattuurree  ee  ddeeii  mmaatteerriiaallii  aasscceennssoorriissttiiccii,,  ee  ppeerr  ppaarrtteecciippaarrvvii  aattttiivvaammeennttee..  LLaa  FFEEMM  ssii  
iinntteerreesssseerràà  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  aallll''aarreeaa  ddeellllee  mmiissuurree  ddii  ssiiccuurreezzzzaa,,  ssiiaa  ppeerr  ii  llaavvoorraattoorrii  cchhee  
ppeerr  llaa  ggeenneerraalliittàà  ddeeggllii  uutteennttii..  IIll  ggrruuppppoo  ddii  llaavvoorroo  ssaarràà  ccooiinnvvoollttoo  nneeii  pprrooggrraammmmii  ddii  
ffoorrmmaazziioonnee  ddeellll''EETTUUII--RREEHHSS  ssuullllee  mmiissuurree  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  pprreevviissttee  ddaallllaa  ddiirreettttiivvaa  
ssuullll’’aasscceennssoorriissttiiccaa..  
  
112266)) IIll  ggrruuppppoo  ddii  llaavvoorroo  aadd  hhoocc  ccoonnttiinnuueerràà  aa  mmoonniittoorraarree  ii  ccaammbbiiaammeennttii  nneell  sseettttoorree  
ddeellll’’aasscceennssoorriissttiiccaa  ddoovvuuttii  aallllaa  ddiirreettttiivvaa  eeuurrooppeeaa  ssuullll’’aasscceennssoorriissttiiccaa  ee  aallllaa  ccrreesscceennttee  
nneecceessssiittàà  ddii  ssttaannddaarrddiizzzzaarree  ee  mmooddeerrnniizzzzaarree  llee  iinnffrraassttrruuttttuurree  aasscceennssoorriissttiicchhee  
eessiisstteennttii..  II  mmeemmbbrrii  ddeell  ccoommiittaattoo  eeffffeettttuueerraannnnoo  aanncchhee  uunn  mmoonniittoorraaggggiioo  ssuullllee  
rriissttrruuttttuurraazziioonnii  ee  ggllii  aallttrrii  mmuuttaammeennttii  ssttrruuttttuurraallii..  
  
112277)) IIll  ggrruuppppoo  ddii  llaavvoorroo  aadd  hhoocc  ddeellllaa  FFEEMM  ssvviilluuppppeerràà  iinnoollttrree  uunnaa  ssttrraatteeggiiaa  nneeii  
ccoonnffrroonnttii  ddeellll''aarrmmoonniizzzzaazziioonnee  iinn  ccoorrssoo  ee  ddeeii  bbiissooggnnii  pprriimmaarrii  ddii  uulltteerriioorree  ffoorrmmaazziioonnee  ee  
ddii  aapppprreennddiimmeennttoo  ccoonnttiinnuuoo  cchhee  ssii  rriissccoonnttrraannoo  nneell  sseettttoorree..  
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FFoonnddeerriiee  
  
112288)) Nel prossimo ppeerriiooddoo  ccoonnggrreessssuuaallee  ee  oollttrree,,  llaa  FFEEMM  ssii  aassssuummeerràà  llaa  ppiieennaa  
rreessppoonnssaabbiilliittàà  iinn  mmeerriittoo  aall  pprriimmoo  aaccccoorrddoo  ffiirrmmaattoo  ttrraa  llee  ppaarrttii  ssoocciiaallii  nneell  sseettttoorree  
ffoonnddeerriiee  ssuullllee  ppoollvveerrii  ssiilliicceeee  rreessppiirraabbiillii..  LLaa  FFEEMM  ccoonnttiinnuueerràà  aa  vviiggiillaarree  nneell  CCoonnssiigglliioo  
mmuullttiisseettttoorriiaallee  ddeell  NNEEPPSSII  ((EEuurrooppeeaann  NNeettwwoorrkk  ffoorr  SSiilliiccaa,,  RReettee  eeuurrooppeeaa  ppeerr  llaa  ssiilliiccee))  
ssuullllaa  aattttuuaazziioonnee,,  iill  mmoonniittoorraaggggiioo  ee  ggllii  eessiittii  ggeenneerraallii  ddii  qquueessttoo  iimmppoorrttaannttee  aaccccoorrddoo  
ssuullllaa  ssaalluuttee,,  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ee  llaa  pprreevveennzziioonnee..  
  
112299)) LLaa    FFEEMM  vveerriiffiicchheerràà  aanncchhee  aattttiivvaammeennttee  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  aammpplliiaarree  qquueessttoo  ttiippoo  ddii  
aattttiivviittàà  ffiinnoo  aa  ccoossttiittuuiirree  ssee  ppoossssiibbiillee  uunn  ccoommiittaattoo  sseettttoorriiaallee  ppeerr  iill  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  nneell  
ccoommppaarrttoo  ddeellllee  ffoonnddeerriiee..  
  
113300)) NNeell  qquuaaddrroo  ddeell  mmoonniittoorraaggggiioo  ddeellll''aaccccoorrddoo  ttrraa  llee  ppaarrttii  ssoocciiaallii  ssuullllee  ppoollvveerrii  ssiilliicceeee  
rreessppiirraabbiillii  ee  ddeellllee  aattttiivviittàà  cchhee  ddaa  ttaallee  aaccccoorrddoo  ccoonnsseegguuoonnoo,,  llaa  FFEEMM  ccrreeeerràà  uunn  ggrruuppppoo  
ddii  llaavvoorroo  aadd  hhoocc  ppeerr  iill  sseettttoorree  ddeellllee  ffoonnddeerriiee..  IIll  ccoommppiittoo  pprriinncciippaallee  ddii  ttaallee  ggrruuppppoo  
ssaarràà  qquueelllloo  ddii  pprreeppaarraarree,,  ppeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  ggllii  aassppeettttii  rreellaattiivvii  aall  sseettttoorree  ddeellllee  
ffoonnddeerriiee,,  llaa  rriiuunniioonnee  bbiieennnnaallee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddeell  NNEESSPPII..  
    
113311)) IIll  ggrruuppppoo  ddii  llaavvoorroo  pprreesstteerràà  aanncchhee  aatttteennzziioonnee  aallllaa  vvaalluuttaazziioonnee  ee  aall  
mmoonniittoorraaggggiioo  ssuullll''aattttuuaazziioonnee  ddeellll''aaccccoorrddoo  vvoolloonnttaarriioo..  AAllllaa  lluuccee  ddeellllaa  iinniizziiaattiivvaa  iinn  
ccoorrssoo  ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee,,  ppeerr  uunn  ssiisstteemmaa  ddii  aaccccoorrddii  ccoolllleettttiivvii  ttrraannssnnaazziioonnaallii,,  
ll''aapppplliiccaazziioonnee  ddeellll''aaccccoorrddoo  ee  iill  rruuoolloo  aall  rriigguuaarrddoo  ddeellllaa  CCEEEEMMEETT  ee  ddeeii  ssuuooii  aaffffiilliiaattii  
ssaarraannnnoo  ddii  ccrruucciiaallee  iimmppoorrttaannzzaa..  
  
113322)) IIll  ggrruuppppoo  ddii  llaavvoorroo  aadd  hhoocc  sseegguuiirràà  uulltteerriioorrmmeennttee  ll''eevvoolluuzziioonnee  ggeenneerraallee  ddeell  
sseettttoorree  ddeellllee  ffoonnddeerriiee  ee  ssoosstteerrrràà,,  oovvee  nneecceessssaarriioo,,  ttuuttttee  llee  iinniizziiaattiivvee  vvoollttee  aallllaa  
ppoossssiibbiillee  ccrreeaazziioonnee  ddii  uunn  ccoommiittaattoo  ppeerr  iill  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  ddii  sseettttoorree..  
  
113333)) IIll  ggrruuppppoo  ddii  llaavvoorroo  aadd  hhoocc  iissttiittuuiirràà  iinnoollttrree,,  iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  llaa  EEMMCCEEFF,,  uunn  
ggrruuppppoo  ddii  llaavvoorroo  ccoonnggiiuunnttoo  aall  ffiinnee  ddii  ccoooorrddiinnaarree  iill  llaavvoorroo  rreellaattiivvoo  aall  CCoonnssiigglliioo  ddeell    
NNEEPPSSII..  
  
PPOOLLIITTIICCHHEE  FFEEMM  AA  LLIIVVEELLLLOO    AAZZIIEENNDDAALLEE  
  
““CCOOSSTTRRUUIIRREE  LLAA  SSOOLLIIDDAARRIIEETTAA''  EEUURROOPPEEAA  EE  UUNN  FFOORRTTEE  CCOOIINNVVOOLLGGIIMMEENNTTOO  
DDEEII  LLAAVVOORRAATTOORRII  AA  LLIIVVEELLLLOO  AAZZIIEENNDDAALLEE””  
  
113344)) LL''oobbiieettttiivvoo  ddeellllee  ppoolliittiicchhee  ddeellllaa  FFEEMM  aa  lliivveelllloo  dd’’iimmpprreessaa  èè  ddiiffeennddeerree  ggllii  iinntteerreessssii  
ddeeii  llaavvoorraattoorrii  nneellllee  aazziieennddee  ddeell  sseettttoorree  mmeettaallmmeeccccaanniiccoo..  QQuueessttee  ppoolliittiicchhee  ssoonnoo  
iinncceennttrraattee  ssuullllaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddii  lliinneeee  ee  ssttrraatteeggiiee  ccoooorrddiinnaattee  aa  lliivveelllloo  eeuurrooppeeoo,,  iinn  mmooddoo  
ddaa  aassssiiccuurraarree  cchhee  ii  ddiippeennddeennttii  ee  ii  lloorroo  rraapppprreesseennttaannttii  ssiiaannoo  mmeegglliioo  aattttrreezzzzaattii  ppeerr  
aaffffrroonnttaarree  llee  ssttrraatteeggiiee  ttrraannssnnaazziioonnaallee  ddeellllee  iimmpprreessee  mmuullttiinnaazziioonnaallii..  
  
113355)) IInn  uunn  ccoonntteessttoo  iinn  ccuuii  llaa  ccoonnccoorrrreennzzaa  èè  iinnaasspprriittaa  ddaallllaa  gglloobbaalliizzzzaazziioonnee,,  llee  
iimmpprreessee  mmeettaallmmeeccccaanniicchhee  cchhee  ooppeerraannoo  iinn  EEuurrooppaa  ccoonnttiinnuuaannoo  iinn  ggeenneerree  aa  ggooddeerree  ddii  
uunnaa  ppoossiizziioonnee  ddii  ffoorrzzaa  nneellll''eeccoonnoommiiaa  mmoonnddiiaallee..  TTuuttttaavviiaa,,  ccooll  ttrraassccoorrrreerree  ddeeggllii  aannnnii,,  
llaa  pprreessssiioonnee  ssuuii  llaavvoorraattoorrii  eeuurrooppeeii  ssii  èè  ffaattttaa  ccoossttaannttee::  llaa  ccoonnttiinnuuaa  rriinnccoorrssaa  aallllaa  
ccoommppeettiittiivviittàà,,  llee  rriissttrruuttttuurraazziioonnii  iinncceessssaannttii,,  iill  mmeetttteerree  ffoorrzzaattaammeennttee  ii  ddiivveerrssii  
iimmppiiaannttii  iinn  ccoonnccoorrrreennzzaa  ffrraa  ddii  lloorroo,,  iill  rriiccaattttoo  aaii  llaavvoorraattoorrii  ccoonn  llee  mmiinnaaccccee  ddii  
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ddeellooccaalliizzzzaazziioonnii,,  llaa  ddiissooccccuuppaazziioonnee  eennddeemmiiccaa  ee  llaa  ccrreesscceennttee  pprreeccaarriieettàà  ssoonnoo  ttuuttttii  
ffaattttoorrii  cchhee  mmeettttoonnoo  ssoottttoo  pprreessssiioonnee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  llaavvoorroo  ee  ssaallaarrii..  
  
113366)) IIll  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ttrraa  llee  ssttrraatteeggiiee  ssiinnddaaccaallii  nnaazziioonnaallii  èè  iill  ccuuoorree  ddeellllee  ppoolliittiicchhee  
ddeellllaa  FFEEMM  aa  lliivveelllloo  dd’’iimmpprreessaa..  LLaa  ssttrraaddaa  èè  ssttaattaa  ggiiàà  ttrraacccciiaattaa,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  
ddeeffiinneennddoo  uunn  aapppprroocccciioo  ccoommuunnee  ddeellllaa  FFEEMM  nneell  ccaassoo  ddii  rriissttrruuttttuurraazziioonnii  ttrraannssnnaazziioonnaallii..  
AAllllaa  lluuccee  ddeellllaa  pprreessssiioonnee  ccoossttaannttee  eesseerrcciittaattaa  ssuuii  llaavvoorraattoorrii  ee  ddeellll''iinntteennssiiffiiccaarrssii    
ddeellll''iinntteerrnnaazziioonnaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllee  iimmpprreessee,,  ggllii  aaffffiilliiaattii  FFEEMM  ddeevvoonnoo  ttuuttttaavviiaa  ffaarree  ddii  ppiiùù  
ppeerr  ddiiffeennddeerree  eeffffiiccaacceemmeennttee  ggllii  iinntteerreessssii  ddeeii  llaavvoorraattoorrii..  EEssssii  ddeevvoonnoo  ccoonnttiinnuuaarree  aa  
ssuuppeerraarree  llee  ddiivviissiioonnii  nnaazziioonnaallii  ppeerr  rraaffffoorrzzaarree  llaa  ccoollllaabboorraazziioonnee  iinntteerrssiinnddaaccaallee,,  
ddeelliinneeaarree  rriissppoossttee  ccoooorrddiinnaattee  ee  iinnvveennttaarree  nnuuoovvee  pprraattiicchhee  ssiinnddaaccaallii  ccoonnddiivviissee  ee  
iinnnnoovvaattiivvee..  LLaa  FFEEMM  ddeevvee  iimmppeeggnnaarrssii  ppeerr  ssvviilluuppppaarree  llee  nneecceessssaarriiee  rriissppoossttee  aa  lliivveelllloo  ddii  
iimmpprreessaa  ttrraannssnnaazziioonnaallee,,  ppeerr  ccoonnttrraassttaarree  llee  ssttrraatteeggiiee  aazziieennddaallii  vvoollttee  aa  iinnddeebboolliirree  llaa  
pprrootteezziioonnee  ssoocciiaallee,,  ii  ddiirriittttii  ssoocciiaallii  ee  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddeeii  llaavvoorraattoorrii..  
  
113377)) II  pprroottaaggoonniissttii  ddeellllee  ppoolliittiicchhee  ddeellllaa  FFEEMM  aa  lliivveelllloo  dd’’iimmpprreessaa  ssoonnoo  llee  
oorrggaanniizzzzaazziioonnii  aaffffiilliiaattee  rraapppprreesseennttaattee  nneellllee  iimmpprreessee  mmuullttiinnaazziioonnaallii,,  ii  CCoommiittaattii  
aazziieennddaallii  eeuurrooppeeii  ((iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ii  lloorroo  pprreessiiddeennttii)),,  ii  rraapppprreesseennttaannttii  ddeeii  ddiippeennddeennttii  
nneeggllii  oorrggaanniissmmii  ddeecciissiioonnaallii  ddeellllee  iimmpprreessee  ee  ii  ccoooorrddiinnaattoorrii    FFEEMM..  
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II  CCoommiittaattii  aazziieennddaallii  eeuurrooppeeii,,  mmoottoorree  ddeeii  ddiirriittttii  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnee  ee  ddii  
ccoonnssuullttaazziioonnee  iinn  EEuurrooppaa  
  
IIssttiittuuiirree  nnuuoovvii  CCAAEE    
  
113388)) LLaa  FFEEMM  èè  iimmppeeggnnaattaa  aa  ffaavvoorriirree  ll''aattttiivvoo  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  nneellllee  
iimmpprreessee,,  ttrraammiittee  ll''eesseerrcciizziioo  ddeeii  lloorroo  ddiirriittttii  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnee  ee  ccoonnssuullttaazziioonnee..  PPrreemmeessssoo  
cchhee  ii  ssiisstteemmii  ddii  ccoonnssuullttaazziioonnee  ee  iinnffoorrmmaazziioonnee  nnaazziioonnaallii  nnoonn  bbaassttaannoo  ppiiùù  aa  tteenneerree  
ssoottttoo  ccoonnttrroolllloo  ll''eevvoolluuzziioonnee  ddeellllee  iimmpprreessee  mmuullttiinnaazziioonnaallii,,  ii  CCAAEE  ssoonnoo  ddiivveennuuttii  uunnaa  
lleevvaa  iimmppoorrttaannttee  ddeellllee  ppoolliittiicchhee  ddeellllaa  FFEEMM  aa  lliivveelllloo  dd’’iimmpprreessaa..  PPeerr  aauummeennttaarree  llaa  
nnoossttrraa  iinnfflluueennzzaa  nneellllee  iimmpprreessee  mmuullttiinnaazziioonnaallii  èè  eesssseennzziiaallee  aammpplliiaarree  iill  rruuoolloo  ddeeii  CCAAEE,,  
mmiigglliioorraarree  ggllii  ssttrruummeennttii  ddii  ccuuii  ddiissppoonnggoonnoo  eedd  eesseerrcciittaarree  ii  ddiirriittttii  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnee  ee  
ccoonnssuullttaazziioonnee  iinn  mmooddoo  ppiiùù  ccoooorrddiinnaattoo  aa  lliivveelllloo  eeuurrooppeeoo..  
  
113399)) NNoonnoossttaannttee  llee  ccrreesscceennttii  ddiiffffiiccoollttàà  cchhee  ssttiiaammoo  iinnccoonnttrraannddoo  nneellll''iissttiittuuiirree  nnuuoovvii    
CCAAEE  ((rriilluuttttaannzzaa  ddeell  mmaannaaggeemmeenntt,,  uussoo  ddii  ttuuttttii  ii  ttrree  aannnnii  ddeell  ppeerriiooddoo  nneeggoozziiaallee,,  
mmaannccaannzzaa  ddii  rreeaazziioonnii  ddaa  ppaarrttee  ddeellllaa  ddiirreezziioonnee  aazziieennddaallee  ddooppoo  ll''aavvvviioo  uuffffiicciiaallee  ddeellllaa  
pprroocceedduurraa,,  eecccc..)),,  llaa  FFEEMM  ccoonnttiinnuueerràà  aa  ccoonnssiiddeerraarree  pprriioorriittaarriiaa  llaa  ccoonncclluussiioonnee  ddii  nnuuoovvii  
aaccccoorrddii  ssuuii  CCAAEE..  SSii  ssffoorrzzeerràà  ddii  ccoonncclluuddeerree  aaccccoorrddii  ddii  bbuuoonnaa  qquuaalliittàà,,  sseeccoonnddoo  qquuaannttoo  
ssttaabbiilliittoo  ddaallllee  lliinneeee  gguuiiddaa  FFEEMM..  IIll  CCPPCC  ((CCoommiittaattoo  ppeerr  llee  ppoolliittiicchhee  FFEEMM  aa  lliivveelllloo  
dd’’iimmpprreessaa))  iinnddiivviidduueerràà  ii  mmooddii  ppeerr  aassssiiccuurraarree  ii  mmiigglliioorrii  rriissuullttaattii  ppoossssiibbiillii,,  pprreessttaannddoo  
aatttteennzziioonnee  nnoonn  ssoolloo  aallllee  iimmpprreessee  ppiiùù  ggrraannddii  mmaa  aanncchhee  aallllee  ppiiccccoollee  ee  mmeeddiiee  aazziieennddee..  
IIll  CCPPCC  ddeeffiinniirràà  aannnnoo  ppeerr  aannnnoo  ii  pprroopprrii  oobbiieettttiivvii  sstteennddeennddoo  uunn  eelleennccoo  ddeellllee  iimmpprreessee  iinn  
ccuuii  ddoovvrreebbbbeerroo  eesssseerree  aavvvviiaattii  ii  nneeggoozziiaattii..  
  
114400)) IInn  ppaarrttiiccoollaarree,,  llaa  FFEEMM  aassssiiccuurreerràà  cchhee  iinn  ccaassoo  ddii  pprroovvvveeddiimmeennttii  ddaa  aaddoottttaarree  iinn  
cciirrccoossttaannzzee  ssttrraaoorrddiinnaarriiee  ssiiaa  ggaarraannttiittoo  iill  ppiieennoo  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  ddeeii  rraapppprreesseennttaannttii  ddeeii  
llaavvoorraattoorrii  bbeenn  pprriimmaa  cchhee  llee  ddeecciissiioonnii  ssiiaannoo  pprreessee..  IInnoollttrree,,  iill  CCPPCC  aaffffrroonntteerràà  iinn  mmooddoo  
ppiiùù  ssiisstteemmaattiiccoo  llee  ttrraattttaattiivvee  ppeerr  iill  rriinnnnoovvoo  ddeeggllii  aaccccoorrddii  ssuuii  CCAAEE,,  ssppeecciiaallmmeennttee  aall  ffiinnee  
ddii  aauummeennttaarree  iill  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  nneeii  ccaassii  ssttrraaoorrddiinnaarrii  ee  ppeerr  mmeetttteerree  aa  
ffrruuttttoo  llee  bbuuoonnee  pprraattiicchhee..  PPrreesstteerràà  aanncchhee  ppaarrttiiccoollaarree  aatttteennzziioonnee  aallllaa  rriinneeggoozziiaazziioonnee  
ddeeggllii  aaccccoorrddii  nneeii  ccaassii  ddii  ffuussiioonnii,,  aaccqquuiissiizziioonnii  ee  ssiimmiillii..  
  
114411)) LLaa  FFEEMM  ccoonnttiinnuueerràà  aa  pprreessttaarree  uunn''aatttteennzziioonnee  ppaarrttiiccoollaarree  aallll''eesstteennssiioonnee  ddeeii  ddiirriittttii  
ddii  iinnffoorrmmaazziioonnee  ee  ccoonnssuullttaazziioonnee  aaii  llaavvoorraattoorrii  ddeeii  nnuuoovvii  SSttaattii  mmeemmbbrrii  ee  ddeeii  ppaaeessii  
ccaannddiiddaattii..  
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SSoosstteenneerree  ee  ssvviilluuppppaarree  ll''ooppeerraattiivviittàà  ddeeii  CCAAEE    
  
114422)) I CCAAEE,,  aaccccaannttoo  aaii  ssiinnddaaccaattii  nnaazziioonnaallii,,  ssoonnoo  aall  cceennttrroo  ddeellllaa  ssttrraatteeggiiaa  ddeellllaa  FFEEMM  
vvoollttaa  aa  ssvviilluuppppaarree  rriissppoossttee  ccoooorrddiinnaattee  aa  lliivveelllloo  eeuurrooppeeoo  aa  ffrroonnttee  ddii  rriissttrruuttttuurraazziioonnii  
ttrraannssnnaazziioonnaallii,,  ee  aa  iinnddiirriizzzzaarree  ccoorrrreettttaammeennttee  iill  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  aallll''iinntteerrnnoo  ddeellllee  
iimmpprreessee  mmuullttiinnaazziioonnaallii..  MMiigglliioorraarree  llee  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  llaavvoorroo  ddeeii  CCAAEE  rriimmaannee  ppiiùù  cchhee  mmaaii  
uunnaa  pprriioorriittàà  ddeellllaa  FFEEMM..  IIll  ccoooorrddiinnaattoorree  ssiinnddaaccaallee  FFEEMM  ––  cchhee  ccoossttiittuuiissccee  iill  ppuunnttoo  ddii  
ccoolllleeggaammeennttoo  ttrraa  llaa  FFEEMM  ee  iill  CCAAEE  ––  ggiiooccaa  uunn  rruuoolloo  eesssseennzziiaallee  nneell  mmiigglliioorraarree  llaa  
ccaappaacciittàà  ddeellllaa  FFEEMM  ddii  iinnttrraapprreennddeerree  iinniizziiaattiivvee  ttrraannssnnaazziioonnaallii..  IIll  ccoooorrddiinnaattoorree  
ddoovvrreebbbbee  eesssseerree  aanncchhee  ppiiùù  aattttiivvoo  eedd  eeffffiicciieennttee,,  ppeerr  rriiuusscciirree  aa  ccoossttiittuuiirree  uunnaa  gguuiiddaa  
ppeerr  lloo  ssvviilluuppppoo  ddeell  CCAAEE  ee  ppeerr  ddaarrggllii  uunn  oorriieennttaammeennttoo  ssiinnddaaccaallmmeennttee  ccooeerreennttee  ccoonn  ii  
pprriinncciippaallii  iinnddiirriizzzzii  ppoolliittiiccii  ddeellllaa  FFEEMM..  TTeenneennddoo  pprreesseennttee  qquuaannttoo  ssoopprraa,,  iill  CCoommiittaattoo  ppeerr  
llee  ppoolliittiicchhee  FFEEMM  aa  lliivveelllloo  dd’’iimmpprreessaa  ddeevvee  eellaabboorraarree  uunn''iippootteessii  ppoolliittiiccaa  ppeerr  uunn  uulltteerriioorree  
ssvviilluuppppoo  ddeell  rruuoolloo  ddeell  ccoooorrddiinnaattoorree  FFEEMM..  QQuueessttaa  iippootteessii  ppoolliittiiccaa  ssaarràà  ddeeffiinniittaa  iinn  
ssttrreettttaa  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  ii  ccoommiittaattii  ppeerr  llaa  ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee  ee  ppeerr  llaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  
ccoolllleettttiivvaa,,  ddaattoo  cchhee  ii  ccoooorrddiinnaattoorrii  FFEEMM  ppoossssoonnoo  ssvvoollggeerree  uunn  rruuoolloo  ppiiùù  aammppiioo  nneellllaa  
FFeeddeerraazziioonnee,,  cchhee  vvaa  oollttrree  llee  aattttiivviittàà  ddeeii  CCAAEE..  
  
114433)) IIll  CCoommiittaattoo  FFEEMM  ppeerr  llee  ppoolliittiicchhee  aa  lliivveelllloo  dd’’iimmpprreessaa  sstteennddeerràà  aanncchhee  uunn  ppiiaannoo  
dd’’aazziioonnee  ffiinnaalliizzzzaattoo  aa  ssuuppppoorrttaarree  ii  ccoooorrddiinnaattoorrii  ee  ii  pprreessiiddeennttii  ddeeii  CCAAEE..  QQuueessttoo  ppiiaannoo  
dd’’aazziioonnee  tteerrrràà  ccoonnttoo  ddeellllee  rriissoorrssee  ssiiaa  ddeellllaa  SSeeggrreetteerriiaa  ddeellllaa  FFEEMM  cchhee  ddeeii  ssuuooii  aaffffiilliiaattii..    
IIll  ppiiaannoo  pprrooppoorrrràà  aattttiivviittàà  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  aa  lliivveelllloo  eeuurrooppeeoo,,  uunnaa  mmiigglliioorree  ddiiffffuussiioonnee  
ddeellllee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssiiggnniiffiiccaattiivvee  ppeerr  llee  aattttiivviittàà  ddeeii  CCAAEE  ee  ccaammppaaggnnee  ssuuii  tteemmii  CCAAEE;;  iill  
CCoommiittaattoo  ffaarràà  iinnoollttrree  ddii  ttuuttttoo  ppeerr  ssvviilluuppppaarree  ssttrruummeennttii  cchhee  mmeettttaannoo  ii  mmeemmbbrrii  ddeeii  
CCAAEE  ee  ii  ccoooorrddiinnaattoorrii  FFEEMM  iinn  ggrraaddoo  ddii  mmeegglliioo  pprreevveeddeerree  iill  ccaammbbiiaammeennttoo  ee  ddii  ootttteenneerree  
iinnffoorrmmaazziioonnii  qquuaalliittaattiivvaammeennttee  ppiiùù  ssiiggnniiffiiccaattiivvee  ddaall  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  cciiaassccuunnaa  
iimmpprreessaa..  LLaa    FFEEMM  ssii  iimmppeeggnneerràà  aanncchhee  ppeerr  mmiigglliioorraarree  llaa  qquuaalliittàà  ddeellllee  iinnffoorrmmaazziioonnii  
ootttteennuuttee  ddaaii  pprroopprrii  ccoooorrddiinnaattoorrii  ee  ddaaii  mmeemmbbrrii  ddeeii    CCAAEE..  CCoonn  ll''aaiiuuttoo  ddeellllee  
oorrggaanniizzzzaazziioonnii  aaffffiilliiaattee  aallllaa  FFEEMM  ssaarraannnnoo  ssvviilluuppppaattii  ccoonnttaattttii  ppiiùù  ssttrreettttii  ffrraa  ii  
ccoooorrddiinnaattoorrii  ee  llaa  FFEEMM..  LLaa  FFEEMM,,  iinn  ssttrreettttaa  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  ii  pprroopprrii  aaffffiilliiaattii,,  
aaggggiioorrnneerràà  rreeggoollaarrmmeennttee  ll''eelleennccoo  ddeeii  ccoooorrddiinnaattoorrii,,  ccoommee  aanncchhee  iill  ddaattaabbaassee  FFEEMM  CCAAEE..  
  
114444)) LLaa  FFEEMM  ccoonnttiinnuueerràà  aa  ccoonnffiiddaarree  ssuull  pprroopprriioo  ddaattaabbaassee  CCAAEE  nnoonn  ssoolloo  ppeerr  llee  
iinniizziiaattiivvee  nneell  ccaammppoo  ssppeecciiffiiccoo  ddeeii  CCAAEE  mmaa  aanncchhee  ppeerr  pprrooggeettttii  mmiirraattii  ddii  sseettttoorree..  
  
114455)) LLaa  FFEEMM  cceerrcchheerràà  iinnoollttrree  ddii  aallllaarrggaarree  iill  pprroopprriioo  ccaammppoo  ddii  aazziioonnee  ccooiinnvvoollggeennddoo  
ppiiùù  aattttiivvaammeennttee  ii  pprreessiiddeennttii  ddeeii  CCAAEE  nneellllaa  ssuuaa  ppoolliittiiccaa  aa  ssoosstteeggnnoo  ddeeii  CCAAEE  sstteessssii..  
  
114466)) IIll  CCPPCC  ffaarràà  aanncchhee  ssiisstteemmaattiicchhee  vvaalluuttaazziioonnii  ddeell  ffuunnzziioonnaammeennttoo  pprraattiiccoo  ddeeii  CCAAEE  ee  
ddeellllee  ddiiffffiiccoollttàà  ddaa  eessssii  iinnccoonnttrraattee  iinn  mmeerriittoo  aallllee  aattttrreezzzzaattuurree  ddii  llaavvoorroo  ((ttrraadduuzziioonnee  
ssiimmuullttaanneeaa,,  ssttrruummeennttii  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee,,  ttrraadduuzziioonnee  ddii  ddooccuummeennttii,,  aattttrreezzzzaattuurree  ppeerr  ii  
ccoommiittaattii  rriissttrreettttii,,  eecccc..))..  SSee  nneecceessssaarriioo,,  cciiòò  ppoottrreebbbbee  ppoorrttaarree  aa  uunnaa  ccaammppaaggnnaa  ddeellllaa  
FFEEMM  aa  ddiiffeessaa  ddeeii  ddiirriittttii  ffoonnddaammeennttaallii  ddeeii  CCAAEE..  
  
114477)) PPeerr  rriiuusscciirree  aadd  eesssseerree  ppiiùù  eeffffiicciieennttee  ee  ccaappaaccee  ddii  iinnfflluuiirree  mmaaggggiioorrmmeennttee  ssuuii  
pprroocceessssii  ddeecciissiioonnaallii,,  cciiaassccuunn  CCAAEE  ddeevvee  mmeegglliioo  ccoommpprreennddeerree  llee  ssccoommmmeessssee  
eeccoonnoommiicchhee  ee  iinndduussttrriiaallii  cchhee  ll''aazziieennddaa  ddeevvee  aaffffrroonnttaarree..  AA  qquueessttoo  pprrooppoossiittoo,,  llaa  FFEEMM  
ddoovvrreebbbbee  qquuiinnddii  aavvvviiaarree  uunnaa  rriifflleessssiioonnee  ssuuii  sseegguueennttii  eelleemmeennttii::  
§§    ppoolliittiicchhee  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ppeerr  ii  mmeemmbbrrii  ddeeii  CCAAEE  
§§    rruuoolloo  ddeeggllii  eessppeerrttii  ddii  qquueessttiioonnii  eeccoonnoommiicchhee  
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§§    ssvviilluuppppoo  ddeell  ddiirriittttoo  aa  ddeeii  CCAAEE  aa  ffaarr  rriiccoorrssoo  aall  ccoonnttrriibbuuttoo  ddii  eessppeerrttii    iinn  ccaammppoo  
eeccoonnoommiiccoo    
§§    iissttiittuuzziioonnee  ddii  uunnaa  rreettee  FFEEMM  ddii  eessppeerrttii  eeccoonnoommiiccii,,  iinn  ggrraaddoo  ddii  aassssiisstteerree  ii  CCAAEE,,  iinn  
ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  iill  CCoommiittaattoo  ppeerr  llaa  ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee  
§§    ppiiùù  ssttrreettttaa  iinntteerraazziioonnee  ttrraa  ii  ccoommiittaattii  ddii  sseettttoorree  ddeellllaa  FFEEMM  ee  ii  CCAAEE  ddeeii  sseettttoorrii  
ccoorrrriissppoonnddeennttii,,  aattttrraavveerrssoo  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddeeii  pprreessiiddeennttii  ddeeii    CCAAEE  aaii  ccoommiittaattii  
sstteessssii..  

  
114488)) LLaa  FFEEMM  ccoonnttiinnuueerràà  aa  ssoottttoolliinneeaarree  ll''iimmppoorrttaannzzaa  ddeelllloo  ssvviilluuppppoo  ddii  iinniizziiaattiivvee  vvoollttee  
aa  ddaarree  uunnaa  ssppiinnttaa  ppoossiittiivvaa  aall  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  aallll''iinntteerrnnoo  ddeellllee  iimmpprreessee  mmuullttiinnaazziioonnaallii..  
LLaa  FFEEMM  pprroommuuoovveerràà  llee  bbuuoonnee  pprraattiicchhee  ssvviilluuppppaattee  ddaaii  CCAAEE,,  ssppeecciiaallmmeennttee  ppeerr  qquuaannttoo  
rriigguuaarrddaa  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ssoocciiaallee  ddeellll''iimmpprreessaa,,  llaa  ssaalluuttee  ee  llaa  ssiiccuurreezzzzaa,,  llee  ppaarrii  
ooppppoorrttuunniittàà,,  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee,,  eecccc..  VVeerrrraannnnoo  ssvviilluuppppaattii  ssttrruummeennttii  cchhee  
ffaavvoorriissccaannoo  llaa  ddiiffffuussiioonnee  ddeellllee  bbuuoonnee  pprraattiicchhee..  
  
114499)) IIll  CCoommiittaattoo  ppeerr  llee  ppoolliittiicchhee  FFEEMM  aa  lliivveelllloo  dd’’iimmpprreessaa  ((CCPPCC))  ddoovvrreebbbbee  rriifflleetttteerree  
ssuullll''ooppppoorrttuunniittàà  ddii  uunn  aapppprroocccciioo  ppiiùù  ccoooorrddiinnaattoo  cchhee  ppoossssaa  iinnfflluueennzzaarree  ll''aaggeennddaa  
ppoolliittiiccaa  iinn  aallccuunnii  CCAAEE  cchhiiaavvee  oo  nneeii  CCAAEE  aallll''iinntteerrnnoo  ddeelllloo  sstteessssoo  ssoottttoo--sseettttoorree..  
PPrroobblleemmaattiicchhee  ccoommuunnii  aa  ttuuttttii,,  ccoommee  llee  ppaarrii  ooppppoorrttuunniittàà,,  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee,,    
eecccc..  ppoottrreebbbbeerroo  eesssseerree  ssoolllleevvaattee  aa  lliivveelllloo  ddeeii  CCAAEE..  
  
115500)) LLaa  FFEEMM  ddoovvrreebbbbee  pprreessttaarree  ppaarrttiiccoollaarree  aatttteennzziioonnee  aaii    mmeemmbbrrii  ddeeii  CCAAEE  
pprroovveenniieennttii  ddaaii  nnuuoovvii  SSttaattii  mmeemmbbrrii  oo  ddaaii  ppaaeessii  ccaannddiiddaattii..  IInn  ppaarrttiiccoollaarree,,  ssaarraannnnoo  
ssvviilluuppppaattee  iinniizziiaattiivvee  ssuuii  CCAAEE  aallllaarrggaattii,,  ppeerr  aassssiiccuurraarree  uunnaa  ppiieennaa  iinntteeggrraazziioonnee  ddeeii  
rraapppprreesseennttaannttii  ddeeii  nnuuoovvii  ppaaeessii..  
  
PPrreevveeddeerree  iill  ccaammbbiiaammeennttoo  ee  llee  rriissttrruuttttuurraazziioonnii  aazziieennddaallii  
  
115511)) PPrraattiicchhee  ddii  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  ddii  ooggnnii  ggeenneerree  rriigguuaarrddaannoo  oorrmmaaii  ttuuttttee  llee  aazziieennddee  ee  
ssoonnoo  ddiivveennttaattee  uunn  pprroocceessssoo  ccoonnttiinnuuoo..  FFeerrmmee  rreessttaannddoo  llee  ddeecciissiioonnii  ppoolliittiicchhee  ggiiàà  
pprreessee,,  llaa  FFEEMM  ddoovvrreebbbbee  ffaarree  aannccoorraa  ddii  ppiiùù  ppeerr  ggaarraannttiirree  cchhee  llee  ccoonnsseegguueennzzee  ddeellllee  
rriissttrruuttttuurraazziioonnii  nnoonn  vvaaddaannoo  ccoonnttrroo  ggllii  iinntteerreessssii  ddeeii  llaavvoorraattoorrii..  II  ccaammbbiiaammeennttii  aa  lliivveelllloo  
aazziieennddaallee  ddoovvrreebbbbeerroo  eesssseerree  pprreevviissttii  ppeerr  ppootteerr  eevviittaarree  eeffffeettttii  nneeggaattiivvii  ssuuii  llaavvoorraattoorrii  
ee  ssuullll''ooccccuuppaazziioonnee..  CCoonntteemmppoorraanneeaammeennttee  llaa  FFEEMM  ffaarràà  ttuuttttoo  iill  ppoossssiibbiillee  ppeerr  
aassssiiccuurraarree  cchhee  llaa  pprreessssiioonnee  cchhee  ccoossttrriinnggee  llee  iimmpprreessee  aallllee  rriissttrruuttttuurraazziioonnii  ssiiaa  
aaccccoommppaaggnnaattaa  ddaa  mmiissuurree  cchhee  ggaarraannttiissccaannoo  uunnaa  ggeessttiioonnee  ssoocciiaallmmeennttee  rreessppoonnssaabbiillee  
ddeell  ccaammbbiiaammeennttoo  ee  ffoorrnniissccaannoo  aaddeegguuaattee  ttuutteellee  ppeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  iill  ppeerrccoorrssoo  
pprrooffeessssiioonnaallee  ddii  cciiaassccuunn  ddiippeennddeennttee..  
  
115522)) IInnssiieemmee  aaii  ccoommiittaattii  ppeerr  llee  ppoolliittiicchhee  iinndduussttrriiaallii  ee  ppeerr  llaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa,,  
iill  CCoommiittaattoo  ppeerr  llee  ppoolliittiicchhee  aa  lliivveelllloo  ddii  iimmpprreessaa  ssvviilluuppppeerràà  uunn  pprroopprriioo  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  
ssuu  ccoommee  aannttiicciippaarree  iill  ccaammbbiiaammeennttoo  iinn  mmooddii  ssoocciiaallmmeennttee  rreessppoonnssaabbiillii  ee  ppoorrtteerràà  
aavvaannttii  uunnaa  vvaalluuttaazziioonnee  ccrriittiiccaa  ddeellllee  mmoottiivvaazziioonnii  aazziieennddaallii  aa  ffaavvoorree  ddeellllee  
rriissttrruuttttuurraazziioonnii..  IIll  ccoommiittaattoo  eellaabboorreerràà  aanncchhee  uunnaa  sseerriiee  ddii  ssttrruummeennttii  ee  ddii  iinnddiiccaattoorrii  
cchhiiaavvee  ppeennssaattii  ppeerr  ccoonnsseennttiirree  aaii  mmeemmbbrrii  ddeeii  CCAAEE  ee  aaii  ccoooorrddiinnaattoorrii  FFEEMM  ddii  mmeegglliioo  
pprreevveeddeerree  ii  ccaammbbiiaammeennttii  ee  ddii  llaavvoorraarree  iinn  mmaanniieerraa  pprrooaattttiivvaa  ppeerr  iinnddiivviidduuaarree  llee  
rriissttrruuttttuurraazziioonnii  aa  vveenniirree,,  ee  ccoonnttrriibbuuiirràà  aa  ssvviilluuppppaarree  uulltteerriioorrmmeennttee  ll''aannaalliissii  ddeellllaa  FFEEMM  
ssuullllee  ddiiffffeerreennttii    ttiippoollooggiiee  ddii  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  ((ddeellooccaalliizzzzaazziioonnii  ddeellllaa  pprroodduuzziioonnee  ee  ddeellllaa  
rriicceerrccaa  ee  ssvviilluuppppoo,,  ssuubbaappppaallttii,,  eecccc..))..  IInnoollttrree,,  iill  CCoommiittaattoo  ssii  iimmppeeggnneerràà  
nneellll’’eellaabboorraazziioonnee  ddii  ssttrraatteeggiiee  ssiinnddaaccaallii  uunniittaarriiee  cchhee  rriissppoonnddaannoo  aa  qquueessttee  ddiivveerrssee  
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ttiippoollooggiiee  ddii  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  iinn  mmaanniieerraa  ccoonncceerrttaattaa  ee  cchhee  nnee  mmiinniimmiizzzziinnoo  ll''iimmppaattttoo  
ssoocciiaallee..  
  
115533)) SSaarràà  nneecceessssaarriioo  vvaalluuttaarree  iinn  mmaanniieerraa  ccoonnttiinnuuaattiivvaa  ll''eeffffeettttiivvaa  aattttuuaazziioonnee  ddeellllee  
lliinneeee  ppoolliittiicchhee  ddeellllaa  FFEEMM  ppeerr  ootttteenneerree  rriissttrruuttttuurraazziioonnii  aazziieennddaallii  ssoocciiaallmmeennttee  
rreessppoonnssaabbiillii..  IIll  MMaannuuaallee  FFEEMM  ssuullllee  rriissttrruuttttuurraazziioonnii  aazziieennddaallii  ttrraannssnnaazziioonnaallii,,  
ppuubbbblliiccaattoo  nneell  22000066,,  ssaarràà  uuttiilliizzzzaattoo  ee  ssee  nneecceessssaarriioo  aaggggiioorrnnaattoo..  EEssssoo  ssaarràà  ccrruucciiaallee  
ppeerr  ootttteenneerree  mmaaggggiioorrii  ssuucccceessssii  nneell  pprroommuuoovveerree  eedd  aapppplliiccaarree  llee  ppoolliittiicchhee  ddeellllaa  FFEEMM  aaii  
ffuuttuurrii  ccaassii  ddii  rriissttrruuttttuurraazziioonnii  ssoovvrraannaazziioonnaallii..  MMaaggggiioorree  aatttteennzziioonnee  ddeevvee  eesssseerree  
pprreessttaattaa  aaggllii  eeffffeettttii  ddeellllee  ddeellooccaalliizzzzaazziioonnii  ee  aall  llaavvoorroo  ppeerr  aassssiiccuurraarree  llaa  ssoolliiddaarriieettàà  aa  
lliivveelllloo  eeuurrooppeeoo..  LLaa  FFEEMM  ccoonnttiinnuueerràà  aa  pprrooppuuggnnaarree  uunn  aapppprroocccciioo  ccoommuunnee  eeuurrooppeeoo  iinn  
mmeerriittoo..  
  
115544)) NNeeii  ccaassii  ddii  rriissttrruuttttuurraazziioonnii  cchhee  vvaannnnoo  oollttrree  ii  ccoonnffiinnii  nnaazziioonnaallii,,  llaa  FFEEMM  ccoonnttiinnuueerràà  
aa  ffaarrssii  pprroommoottrriiccee  ddii  aaccccoorrddii  qquuaaddrroo  aazziieennddaallii  eeuurrooppeeii  cchhee  ggaarraannttiissccaannoo  ssoolluuzziioonnii  
aacccceettttaabbiillii  ppeerr  ttuuttttii..  IInn  qquueessttoo  ccoonntteessttoo,,  ssii  eesspplloorreerràà  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ddeeffiinniirree  uunn  
iinnssiieemmee  ddii  rriicchhiieessttee  mmiinniimmee,,  dd''iinntteessaa  ccoonn  ggllii  aallttrrii  ccoommiittaattii  ddeellllaa  FFEEMM..  QQuuaannddoo  
ppoossssiibbiillee  ee  nneecceessssaarriioo,,  ssii  ddoovvrreebbbbeerroo  pprreennddeerree  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  iinniizziiaattiivvee  nnoonn  
lliimmiittaattee  aaii  ccoonnffiinnii  nnaazziioonnaallii    ppeerr  ffaarree  pprreessssiioonnee  ssuullllee  ssoocciieettàà  mmuullttiinnaazziioonnaallii..  TTaallii  
aazziioonnii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  oorrggaanniizzzzaattee  iinn  ccooeerreennzzaa  ccoonn  llee  pprroocceedduurree  ddeellllaa  FFEEMM  iinn  mmeerriittoo..    
  
115555)) LLee  ddiimmeennssiioonnii  ee  ggllii  eeffffeettttii  ddeeii  ccaammbbiiaammeennttii  nneellllaa  ssttrruuttttuurraa  ddeellllee  aazziieennddee  ddoovvuuttii  
aa  ffuussiioonnii,,  aadd  aaccqquuiissiizziioonnii  ee  aallllaa  ccrreesscceennttee  iimmppoorrttaannzzaa  ddeeii  FFoonnddii  ddii  PPrriivvaattee  EEqquuiittyy  
nneellllaa  pprroopprriieettàà  ddeellllee  iimmpprreessee,,  ddeevvoonnoo  aanncchh''eessssii  eesssseerree  ooggggeettttoo  ddii  vvaalluuttaazziioonnii  
ppeerriiooddiicchhee,,  iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  iill  CCoommiittaattoo  ppeerr  llaa  ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee..  IInn  qquueessttee  
ttiippoollooggiiee  ddii  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  iill  pprreezzzzoo  cchhee  ssii  ppaaggaa  ppeerr  ii  ccaammbbiiaammeennttii  iinn  tteerrmmiinnii  ddii  
ooccccuuppaazziioonnee  ee  ggaarraannzziiaa  ddeeii  ppoossttii  ddii  llaavvoorroo  nnoonn  sseemmpprree  ccoorrrriissppoonnddee  aallllee  eeffffeettttiivvee  
nneecceessssiittàà..  
  
115566)) II  pprroocceessssii  ddii  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  rreennddoonnoo  nneecceessssaarriioo  ccoommbbiinnaarree  ffrraa  ddii  lloorroo  llee  ppiiùù  
iimmppoorrttaannttii  ffrraa  llee  ddiivveerrssee  ppoolliittiicchhee  ddeellllaa  FFEEMM,,  aall  ffiinnee  ddii  iinnddiivviidduuaarree  rriissppoossttee  aallll''aalltteezzzzaa  
ddeellllee  ssffiiddee  cchhee  aabbbbiiaammoo  ddaavvaannttii..  AA  qquueessttoo  pprrooppoossiittoo,,  llaa  FFEEMM  ssii  ssffoorrzzeerràà  ddii  mmeegglliioo  
ccoommbbiinnaarree  iill  llaavvoorroo  ddeeii  ttrree  ccoommiittaattii..  
  
115577)) NNeellllaa  mmaaggggiioorraannzzaa  ddeeii  ccaassii,,  qquuaannddoo  ssii  vveerriiffiiccaannoo  rriissttrruuttttuurraazziioonnii  cchhee  vvaannnnoo  
oollttrree  ii  ccoonnffiinnii  nnaazziioonnaallii  iill  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ttrraa  llee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ssiinnddaaccaallii  èè  aassssiiccuurraattoo  
ddaallllaa  SSeeggrreetteerriiaa  ddeellllaa  FFEEMM..  TTuuttttaavviiaa,,  iill  mmoollttiipplliiccaarrssii    ddeell  nnuummeerroo  ddeeii  ccaassii  ddii  
rriissttrruuttttuurraazziioonnii  ttrraannssnnaazziioonnaallii  rreennddee  nneecceessssaarriioo  aapprriirree  uunnaa  ddiissccuussssiioonnee  aallll''iinntteerrnnoo  
ddeellllaa  FFEEMM  ssuullllee  rriissoorrssee  cchhee  ddeevvoonnoo  eesssseerree  rreessee  ddiissppoonniibbiillii  ee  ssuull  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  ddeeii  
ddiivveerrssii  aattttoorrii  ((SSeeggrreetteerriiaa  FFEEMM,,  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  aaffffiilliiaattee,,  ccoooorrddiinnaattoorree  FFEEMM  ee  mmeemmbbrrii  
ddeeii  ccoommiittaattii  ddii  sseettttoorree))..  QQuueessttaa  rriifflleessssiioonnee  ddeevvee  ppoorrttaarree  aallllaa  ddeeffiinniizziioonnee  ddii  uunnaa  
pprroocceedduurraa  cchhiiaarraa  ee  rreeaalliissttiiccaa..  
  
115588)) II  pprroocceessssii  ddii  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  ee  llaa  ccoorrssaa  aallllaa  ccoommppeettiittiivviittàà  ppoorrttaannoo  ii  ddiivveerrssii  ssiittii  
pprroodduuttttiivvii  ee  llee  ddiivveerrssee  aazziieennddee  aa  ccoommppeetteerree  ffrraa  ddii  lloorroo,,  iill  cchhee  pprroodduuccee  uunnaa  ssppiinnttaa  aall  
ppeeggggiioorraammeennttoo  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  llaavvoorroo  ee  aallllaa  rriidduuzziioonnee  ddeeii  ssaallaarrii..  LLaa  FFEEMM  ddoovvrràà  
aavvvviiaarree  uunn  ddiibbaattttiittoo  ssuu  qquueessttee  tteennddeennzzee,,  iinn  lliinneeaa  ccoonn  llee  ssuuee  pprreecceeddeennttii  ppoossiizziioonnii  ee  
oorriieennttaammeennttii  ppoolliittiiccii..  
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115599)) AA  ffrroonnttee  ddii  qquueessttoo  sscceennaarriioo,,  llaa  FFEEMM  ddoovvrràà  iinncciittaarree  llee  iissttiittuuzziioonnii  eeuurrooppeeee  aa  
pprreennddeerree  llee  mmiissuurree  nneecceessssaarriiee  ppeerr  pprreevveenniirree  pprroocceessssii  ddii  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  bbrruuttaallii  cchhee  
ccoonnttrraappppoonnggoonnoo  ii  llaavvoorraattoorrii  uunnoo  aallll''aallttrroo,,  ddiissttrruuggggoonnoo  ppoossttii  ddii  llaavvoorroo  ee  mmiinnaacccciiaannoo  
llaa  ccooeessiioonnee  ssoocciiaallee..  AA  ppaarreerree  ddeellllaa  FFEEMM  iill  ffoonnddoo  ppeerr  llaa  gglloobbaalliizzzzaazziioonnee  nnoonn  ppuuòò  
eesssseerree  ll''uunniiccaa  rriissppoossttaa  aallllee  rriissttrruuttttuurraazziioonnii  ee  aallllaa  ddeeiinndduussttrriiaalliizzzzaazziioonnee..  IIll  FFoonnddoo  
ssoocciiaallee  eeuurrooppeeoo  ee  aallttrrii  ssttrruummeennttii  eeccoonnoommiiccii  ––  ccoommee  aadd  eesseemmppiioo  uunnaa  ppoolliittiiccaa  
iinndduussttrriiaallee  aaggggrreessssiivvaa  vvoollttaa  aa  ccoonnsseerrvvaarree  uunnaa  bbaassee  iinndduussttrriiaallee  ffoorrttee  ee  ssoosstteenniibbiillee  iinn  
EEuurrooppaa  ––  ddoovvrreebbbbeerroo  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattii  ssuu  ppiiùù  aammppiiaa  ssccaallaa..  
  
PPrroommuuoovveerree  ee  ssvviilluuppppaarree  llaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  aazziieennddaallee  aa  lliivveelllloo  eeuurrooppeeoo  
  
116600)) AA  ppaarreerree  ddeellllaa  FFEEMM,,  ll''eesstteennssiioonnee  ddeellllee  bbuuoonnee  pprraattiicchhee  aallll''iinntteerrnnoo  ddeellllee  iimmpprreessee  
mmuullttiinnaazziioonnaallii  ee  ll''aarrmmoonniizzzzaazziioonnee  vveerrssoo  ll''aallttoo  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  llaavvoorroo  ddoovvrreebbbbeerroo  
eesssseerree  iill  rriissuullttaattoo  ddeell  ccoonnsseegguuiimmeennttoo  ddii  AAccccoorrddii  qquuaaddrroo  aazziieennddaallii  eeuurrooppeeii  ((EEuurrooppeeaann  
CCoommppaannyy  FFrraammeewwoorrkk  AAggrreeeemmeennttss,,    EECCFFAA))..  LLaa  FFEEMM  iinnccoorraaggggeerràà  llaa  nneeggoozziiaazziioonnee  ddii  
EECCFFAA  ssuullllaa  bbaassee  ddeell  pprroopprriioo  mmaannddaattoo  iinntteerrnnoo..  LL''uussoo  ddii  ttaallee  mmaannddaattoo  ssaarràà  
rreeggoollaarrmmeennttee  sseegguuiittoo  ee  vvaalluuttaattoo..  EE''  iimmppoorrttaannttee  sseennssiibbiilliizzzzaarree  ii  ccoooorrddiinnaattoorrii  FFEEMM  ee  ii  
pprreessiiddeennttii  CCAAEE  iinn  mmeerriittoo  aaggllii  EECCFFAA..  
  
116611)) II  ppaassssii  ddii  rreecceennttee  iinnttrraapprreessii  ddaallllaa  CCoommmmiissssiioonnee  eeuurrooppeeaa  iinn  ddiirreezziioonnee  ddii  uunn  
qquuaaddrroo  nnoorrmmaattiivvoo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ppeerr  llaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ttrraannssnnaazziioonnaallee  nneellllee  iimmpprreessee  
mmuullttiinnaazziioonnaallii,,  vvaannnnoo  vviissttii  ccoommee  uunn  eelleemmeennttoo  iimmppoorrttaannttee  ddii  uunn  ffuuttuurroo  ssiisstteemmaa  
eeuurrooppeeoo  ddii  rreellaazziioonnii  iinndduussttrriiaallii..  QQuueessttaa  iinniizziiaattiivvaa  ddoovvrreebbbbee  cchhiiaarriirree  ii  rriissppeettttiivvii  rruuoollii  
ddeeii  CCAAEE  ee  ddeellllee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ssiinnddaaccaallii    ((ccoommpprreessee  llee  ffeeddeerraazziioonnii  eeuurrooppeeee  
ddeellll''iinndduussttrriiaa))..  SSeeccoonnddoo  llaa  FFEEMM  llaa  nneeggoozziiaazziioonnee  ddii  aaccccoorrddii  ccoolllleettttiivvii  ddoovvrreebbbbee  
rriimmaanneerree  ddii  ccoommppeetteennzzaa  ddeellllee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ssiinnddaaccaallii..  IInnoollttrree  uunn  ttaallee  qquuaaddrroo  ddii  
rriiffeerriimmeennttoo  ddoovvrreebbbbee  ccoopprriirree  vvaarrii  lliivveellllii::  aazziieennddaallee,,  sseettttoorriiaallee  ee  iinntteerr--pprrooffeessssiioonnaallee..  
LLee  ppoolliittiicchhee  ee  llee  aattttiivviittàà  ddeellllaa  FFEEMM  rreellaattiivvee  aa  qquueessttaa  qquueessttiioonnee  ddoovvrreebbbbeerroo  eesssseerree  
ssvviilluuppppaattee  iinn  ssttrreettttaa  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  iill  CCoommiittaattoo  ppeerr  llaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa..  II  
pprreessiiddeennttii  ddeeii  CCAAEE  ee  ii  ccoooorrddiinnaattoorrii  FFEEMM  ddoovvrreebbbbeerroo  eesssseerree  ccooiinnvvoollttii  nneellll’’eellaabboorraazziioonnee  
ddii  uunnaa  nnoossttrraa  ssttrraatteeggiiaa  iinn  mmeerriittoo  aa  qquueessttoo  qquuaaddrroo  nnoorrmmaattiivvoo..  LLaa  FFEEMM  ee  ii  ssuuooii  aaffffiilliiaattii  
ddeevvoonnoo  pprroommuuoovveerree  ccoonn  ffoorrzzaa  qquueessttoo  qquuaaddrroo  nnoorrmmaattiivvoo  ee  llaavvoorraarree  aattttiivvaammeennttee  ppeerr  
iill  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddii  uunn  rriissuullttaattoo  ssooddddiissffaacceennttee..  
  
116622)) PPeerr  pprrooggrreeddiirree  ssuu  qquueessttaa  ssttrraaddaa,, ii  ccoooorrddiinnaattoorrii  FFEEMM  ee  ii  pprreessiiddeennttii  ddeeii  CCAAEE  
ssaarraannnnoo  iinnffoorrmmaattii  ee  ffoorrmmaattii  ssuu  qquueessttii  aarrggoommeennttii..  
  
LLaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ccoommee  eelleemmeennttoo  cchhiiaavvee  ddii  uunn  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  
qquuaalliittaattiivvaammeennttee  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  
  
LLaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ccoommee  ddiirriittttoo  ffoonnddaammeennttaallee  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  
  
116633)) LLaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  èè  ddaa  mmoollttoo  tteemmppoo  uunnaa  pprriioorriittàà  ddeellllaa  FFEEMM..  IIll  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  
ddeeii  llaavvoorraattoorrii  nneeggllii  oorrggaannii  ssoocciieettaarrii  ppuuòò  cceerrttaammeennttee  ccrreeaarree  ssttrruummeennttii  aaggggiiuunnttiivvii  ppeerr  
aauummeennttaarree  ll''iinnfflluueennzzaa  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  ssuuii  pprroocceessssii  ddeecciissiioonnaallii  nneellllee  iimmpprreessee..  LLaa  FFEEMM  èè  
mmoollttoo  pprreeooccccuuppaattaa  ppeerr  ii  rreecceennttii  tteennttaattiivvii  ddeeii  ggoovveerrnnii  ssttaattaallii  ddii  iinnddeebboolliirree  ii  ddiirriittttii  ddii  
ppaarrtteecciippaazziioonnee  aa  lliivveelllloo  nnaazziioonnaallee..  LLaa  FFEEMM  ddoovvrreebbbbee  rriifflleetttteerree  ssuu  ccoommee  aaiiuuttaarree  llee  
oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ssiinnddaaccaallii  nnaazziioonnaallii  nneellllaa  lloorroo  lloottttaa  ccoonnttrroo  qquueessttee  mmiinnaaccccee  ppoolliittiicchhee..  
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116644)) IIll  CCPPCC  sseegguuiirràà  aatttteennttaammeennttee  llaa  ssiittuuaazziioonnee  nneellllee  ppoocchhee  iimmpprreessee  cchhee  hhaannnnoo  
rriiccoonnoosscciiuuttoo  ddiirriittttii  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aa  lliivveelllloo  eeuurrooppeeoo  ee  ffoorrnniirràà  llaa  pprroopprriiaa  aassssiisstteennzzaa  
aaii  rraapppprreesseennttaannttii  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  nneeggllii  oorrggaannii  ssoocciieettaarrii..  DD''iinntteessaa  ccoonn  llaa  
CCoonnffeeddeerraazziioonnee  eeuurrooppeeaa  ddeeii  ssiinnddaaccaattii  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  ssttaabbiilliittee  ddeellllee  rreeggoollee  --  ddaa  
iinncclluuddeerree  nneellllee  LLiinneeee  gguuiiddaa  ddeellllaa  FFEEMM  ssuullllaa  SSoocciieettàà  EEuurrooppeeaa  ((SSEE))  --  ssuuii  ccoommppeennssii  
ffiinnaannzziiaarrii  aaii  ccoommppoonneennttii  ddeeggllii  oorrggaannii  ssoocciieettaarrii..  
  
LLoo  SSttaattuuttoo  ddeellllaa  SSoocciieettàà  EEuurrooppeeaa  
  
116655)) IIll  CCoommiittaattoo  ppeerr  llee  ppoolliittiicchhee  ddeellllaa  FFEEMM  aa  lliivveelllloo  ddii  iimmpprreessaa  ccoonnttiinnuueerràà  aa  
ooccccuuppaarrssii  ddeell  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ddeeggllii  oorrggaanniissmmii  rraapppprreesseennttaattiivvii  ((RReepprreesseennttaattiivvee  
BBooddiieess,,  RRBB))  aallll''iinntteerrnnoo  ddeellllee  nnuuoovvee  SSoocciieettàà  EEuurrooppeeee,,  iinn  ssttrreettttaa  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  ggllii  
eessppeerrttii  FFEEMM  iinn  tteemmaa  ddii  SSEE..  IInn  ppaarrttiiccoollaarree,,  ffaarràà  ddeell  ssuuoo  mmeegglliioo  ppeerr  aassssiiccuurraarree  uunn  aallttoo  
lliivveelllloo  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddeeii  rraapppprreesseennttaannttii  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  ee  ddeeii  rraapppprreesseennttaannttii  
ssiinnddaaccaallii  nneeggllii  oorrggaannii  ssoocciieettaarrii  ddii  aammmmiinniissttrraazziioonnee  ee  ddii  ccoonnttrroolllloo..  IIll  CCoommiittaattoo  
rraaggiioonneerràà    ssuuii  mmooddii  mmiigglliioorrii  ppeerr  ccoolllleeggaarree  ffrraa  lloorroo  llee  ddiivveerrssee  ssttrruuttttuurree  
rraapppprreesseennttaattiivvee  ddeeii  ddiippeennddeennttii..  VVaa  mmiigglliioorraattaa  llaa  ccooooppeerraazziioonnee  ttrraa  ii  rraapppprreesseennttaannttii  
aattttuuaallmmeennttee  pprreesseennttii  nneeggllii  RRBB,,  ii  rraapppprreesseennttaannttii  nneeggllii  oorrggaannii  ssoocciieettaarrii  ee  iill  CCPPCC..  
  
LLaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ssoocciiaallee  ddeellllee  iimmpprreessee  ((RRSSII))  
  
116666)) LLoo  ssvviilluuppppoo  ddeellllaa  RRSSII  èè  ttaallee  cchhee  eessssaa  ssttaa  oorrmmaaii  ddiivveennttaannddoo  uunnaa  ccoommppoonneennttee  
iinnddiissppeennssaabbiillee  ddeellllaa  ggoovveerrnnaannccee  dd''iimmpprreessaa..  LLaa  FFEEMM  ssii  iimmppeeggnneerràà  ppeerr  mmeegglliioo  
ccoommpprreennddeerrnnee  ll''eevvoolluuzziioonnee  eedd  eesspplloorreerràà  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  uuttiilliizzzzaarree  qquueessttoo  nnuuoovvoo  
ssttrruummeennttoo  nneellllee  pprroopprriiee  iinniizziiaattiivvee..    AA  qquueessttoo  pprrooppoossiittoo  ccoonnttiinnuueerràà  qquuiinnddii  aa  
iinnccoorraaggggiiaarree  llaa  nneeggoozziiaazziioonnee  ddii  aaccccoorrddii  qquuaaddrroo  iinntteerrnnaazziioonnaallii,,  iinn  lliinneeaa  ccoonn  llee  
ppoolliittiicchhee  ddeellllaa  FFIISSMM..  
  
DDiirriittttii  ssiinnddaaccaallii  ee  oorrggaanniizzzzaazziioonnee  aa  lliivveelllloo  ddii  iimmpprreessaa  
  
116677)) IIll  CCPPCC  ddeevvee  eellaabboorraarree  pprroopprriiee  lliinneeee  ssttrraatteeggiicchhee  vvoollttee  aadd  aauummeennttaarree  iill  lliivveelllloo  ddii  
pprreesseennzzaa  ssiinnddaaccaallee  iinn  ttuuttttee  llee  aazziieennddee  mmeettaallmmeeccccaanniicchhee  ee  ssppeecciiaallmmeennttee  iinn  qquueellllee  ddeeii  
nnuuoovvii  SSttaattii  mmeemmbbrrii..    PPeerr  rraaggggiiuunnggeerree  ttaallee  oobbiieettttiivvoo  ddoovvrreebbbbeerroo  eesssseerree  iimmppiieeggaattii  
ssttrruummeennttii  ccoommee  ii  CCAAEE,,  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aaggllii  oorrggaannii  ssoocciieettaarrii,,  llaa  pprreesseennzzaa  ssiinnddaaccaallee  
nneell  ppaaeessee  ddoovvee  ssii  ttrroovvaa  llaa  sseeddee  cceennttrraallee  ddeellll''iimmpprreessaa,,  eecccc..  II  ddiirriittttii  ssiinnddaaccaallii  ddeevvoonnoo  
eesssseerree  ppaarrttee  iinntteeggrraannttee  ddeellllaa  ssttrraatteeggiiaa  ssiinnddaaccaallee  ooggnnii  vvoollttaa  cchhee  ccii  ssii  ooccccuuppaa  ddii  
ddeellooccaalliizzzzaazziioonnii  ee  ssee  nnee  ddiissccuuttoonnoo  llee  ccoonnsseegguueennzzee  ssoocciiaallii..  LLaa  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  ddeell  
mmooddeelllloo  ssoocciiaallee  eeuurrooppeeoo  ee  qquuiinnddii  iill  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  ddiippeennddoonnoo  ddaallllaa  ccaappaacciittàà  ddii  
eesstteennddeerrnnee  ii  pprriinncciippii  aaii  nnuuoovvii  SSttaattii  mmeemmbbrrii  ddeellllaa  UUEE..  TTuuttttee  llee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  aaffffiilliiaattee  
aallllaa  FFEEMM  hhaannnnoo  uunnaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  iinn  qquueessttoo  sseennssoo..  
  
LLeeggiissllaazziioonnee  eeuurrooppeeaa  ee  ppoolliittiicchhee  FFEEMM  aa  lliivveelllloo  aazziieennddaallee  
  
116688)) IIll  CCPPCC  sseegguuiirràà  ddaa  vviicciinnoo  ggllii  ssvviilluuppppii  ddii  ttuuttttii  qquueeggllii  aassppeettttii  ddeellllaa  lleeggiissllaazziioonnee  
eeuurrooppeeaa  ((lleeggiissllaazziioonnee  ssoocciiaallee  ee  ffiissccaallee,,  ddiirriittttoo  ssoocciieettaarriioo,,  nnoorrmmaattiivvee  ssuullllaa  
ccoonnccoorrrreennzzaa))  cchhee  ppoossssoonnoo  ppiiùù  pprroobbaabbiillmmeennttee  iinnfflluuiirree  ssuuii  llaavvoorraattoorrii  ee  ssuuii  lloorroo  
rraapppprreesseennttaannttii..  IIll  CCoommiittaattoo  ccoonnttiinnuuaa  aadd  eesssseerree  aassssoolluuttaammeennttee  ffaavvoorreevvoollee  aa  uunnaa  
rreevviissiioonnee  qquuaalliittaattiivvaammeennttee  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa  ddeellllaa  DDiirreettttiivvaa  9944//4455  ssuuii  CCAAEE..  
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116699)) IIll  CCPPCC,,  ccoonn  iill  ssuuppppoorrttoo  ddii  aallttrrii  oorrggaanniissmmii  ((ccoommee  ll''EETTUUII  ee  iill  CCoommiittaattoo  FFEEMM  ppeerr  llaa  
ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee)),,  ffaarràà  uunn''aannaalliissii  aapppprrooffoonnddiittaa  ddeeggllii  eeffffeettttii  ddeellllaa  DDiirreettttiivvaa  
22000022//1144//CCEE  ssuuii  ddiirriittttii  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnee  ee  ccoonnssuullttaazziioonnee  aa  lliivveelllloo  nnaazziioonnaallee..  
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CCoonncclluussiioonnii  
  
117700)) UUnnaa  ffoorrttee  ee  ccoonnccrreettaa  ppoolliittiiccaa  aa  lliivveelllloo  aazziieennddaallee  ccoonnttiinnuueerràà  aadd  eesssseerree  uunnaa  ddeellllee  
ppiieettrree  aannggoollaarrii  ddeell  pprrooggrraammmmaa  ddii  llaavvoorroo  ddeellllaa  FFEEMM..  LLaa  FFEEMM  ee  ii  ssuuooii  aaffffiilliiaattii  ddeevvoonnoo  
ccoossttrruuiirree  ppiiùù  ffoorrttii  ddiirriittttii  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnee,,  ddii  ccoonnssuullttaazziioonnee  ee  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ppeerr  ii  
llaavvoorraattoorrii  nneellllee  aazziieennddee..  LLaa  FFEEMM  ddeevvee  aanncchhee  ccoossttrruuiirree  uunnaa  ppiiùù  ffoorrttee  ssoolliiddaarriieettàà  ffrraa  ii  
llaavvoorraattoorrii  ee    ffrraa  ii  ssiinnddaaccaattii,,  ssppeecciiaallmmeennttee  nneeii  ccaassii  ddii  rriissttrruuttttuurraazziioonnii,,  iinn  ggeenneerraallee  ee  iinn  
mmooddoo  ppaarrttiiccoollaarree  nneellllee  ddeellooccaalliizzzzaazziioonnii..  LLaa  FFEEMM  ddeevvee  ffaarree  ppaassssii  aavvaannttii  nneell  ddiiaallooggoo  
ssoocciiaallee  ee  nneellllaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  aa  lliivveelllloo  ddii  iimmpprreessee  eeuurrooppeeee,,  ee  ddeevvee  aanncchhee  llaavvoorraarree  
ppeerr  aassssiiccuurraarree  uunn  bbuuoonn  lliivveelllloo  ddii  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  aallttrree  ffeeddeerraazziioonnii  eeuurrooppeeee  
ddeellll’’iinndduussttrriiaa..  
  
117711)) IInnffiinnee,,  vviissttoo  iill  ssuucccceessssoo  ddeellllaa  pprriimmaa  CCoonnffeerreennzzaa  ssuullllee  ppoolliittiicchhee  aa  lliivveelllloo  ddii  
iimmpprreessaa,,  tteennuuttaassii  iill  2222  ee  2233  nnoovveemmbbrree  ddeell  22000066,,  llaa  FFEEMM  ssii  aassssuummee  ll''iimmppeeggnnoo  ddii  
oorrggaanniizzzzaarree  ppeerriiooddiiccaammeennttee  ccoonnffeerreennzzee  ssuullllee    ppoolliittiicchhee  aa  lliivveelllloo  aazziieennddaallee,,  iinntteessee  aa  
sseennssiibbiilliizzzzaarree  ii  mmeemmbbrrii  ddeeii  CCAAEE  ee  ii  ccoooorrddiinnaattoorrii  FFEEMM  iinn  mmeerriittoo  aallllee  aattttiivviittàà  ee  aallllee  
ppoolliittiicchhee  ddeellllaa  FFEEMM  iinn  qquueessttoo  ccaammppoo..  TTaallii  ccoonnffeerreennzzee  ccoossttiittuuiirraannnnoo  aanncchhee  uunnaa  sseeddee  
ddoovvee  ssccaammbbiiaarrssii  eessppeerriieennzzee  ee  mmiigglliioorraarree  llee  pprroopprriiee  ccaappaacciittàà..  
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IILL  DDIIAALLOOGGOO  SSOOCCIIAALLEE  
SSvviilluuppppaarree  ee  aapppprrooffoonnddiirree  iill  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  nneell  sseettttoorree  mmeettaallmmeeccccaanniiccoo  
  
117722)) IIll  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  rriimmaannee  uunnaa  ddeellllee  iinnnnoovvaazziioonnii  pprriinncciippaallii  nneellllee  ppoolliittiicchhee  ssoocciiaallii  
nneellll’’UUnniioonnee  EEuurrooppeeaa  ee  ccoossttiittuuiissccee  uunn  ccaappoossaallddoo  ddeell  mmooddeelllloo  ssoocciiaallee  eeuurrooppeeoo  ee  
ddeellll’’aaccqquuiiss  ccoommuunniittaarriioo..  CCoonn  iill  tteerrmmiinnee  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  ssii  iinnddiiccaannoo  llee  ddiissccuussssiioonnii,,  
ccoonnssuullttaazziioonnii  ee  ccoonnttrraattttaazziioonnii  ee  llee  aazziioonnii  ccoonnggiiuunnttee  cchhee  llee  rraapppprreesseennttaannzzee  ddeeii  
llaavvoorraattoorrii  ee  ddeeggllii  iimmpprreennddiittoorrii  ggeessttiissccoonnoo  ffrraa  lloorroo,,  iinn  aauuttoonnoommiiaa..  
  
117733)) GGrraazziiee  aallllee  ssoolliiddee  bbaassii  ffoorrnniittee  ddaall  ttrraattttaattoo  CCEE,,  iill  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  ooffffrree  aallllee  ppaarrttii  
ssoocciiaallii  ll’’ooppppoorrttuunniittàà  ddii  ssvvoollggeerree  uunn  rruuoolloo  pprriivviilleeggiiaattoo  nneellll’’iitteerr  lleeggiissllaattiivvoo  ee  nneellllaa  
ggoovveerrnnaannccee  ddeellll’’UUnniioonnee  EEuurrooppeeaa..  IIll  ccaarraatttteerree  ffoorrtteemmeennttee  sseettttoorriiaallee  ddii  ttaallee  ssttrruummeennttoo  
ooffffrree  iinnoollttrree  ll’’ooppppoorrttuunniittàà  ddii  ccoonnttrroobbiillaanncciiaarree  ii  tteennttaattiivvii  ddii  ddeecceennttrraammeennttoo  ddeellllee  
rreellaazziioonnii  iinndduussttrriiaallii  iinn  aattttoo  aa  lliivveelllloo  nnaazziioonnaallee..      
  
117744)) DDooppoo  aannnnii  sseeggnnaattii  ddaa  uunnaa  ssiittuuaazziioonnee  ddii  ssttaalllloo  ee  ddaallll’’ooppppoossiizziioonnee  ddeellllee  
aassssoocciiaazziioonnii  ddeeggllii  iimmpprreennddiittoorrii,,  iill  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  nneell  sseettttoorree  mmeettaallmmeeccccaanniiccoo  èè  oorraa  
eennttrraattoo  iinn  uunnaa  ffaassee  ddiinnaammiiccaa..  AA  lliivveelllloo  ddeell  sseettttoorree  mmeettaallmmeeccccaanniiccoo  nneell  ssuuoo  
ccoommpplleessssoo  èè  ssttaattaa  aavvvviiaattaa  llaa  pprroocceedduurraa  ddii  ccoonncceerrttaazziioonnee  ccoonn  llaa  CCEEEEMMEETT  ((llaa  
FFeeddeerrmmeeccccaanniiccaa  eeuurrooppeeaa)),,  mmeennttrree  aa  lliivveelllloo  ssuubbsseettttoorriiaallee  èè  iinn  ccoorrssoo  llaa  ccoonncceerrttaazziioonnee  
nneell  sseettttoorree  ddeellllaa  ccaannttiieerriissttiiccaa  nnaavvaallee  ee  iinn  qquueelllloo    ssiiddeerruurrggiiccoo..  AAllttrrii  pprroocceessssii  ddii  ddiiaallooggoo  
ssoonnoo  iinn  ffaassee  ddii  pprreeppaarraazziioonnee..  IIll  pprriimmoo  aaccccoorrddoo  eeuurrooppeeoo  ccoonnttrraattttaattoo  ee  ccoonnccoorrddaattoo  nneell  
sseettttoorree  mmeettaallmmeeccccaanniiccoo  aattttrraavveerrssoo  iill  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  rriigguuaarrddaa  iill  sseettttoorree  ffoonnddeerriiee..  
  
117755)) LLaa  ssffiiddaa  ppeerr  iill  ppeerriiooddoo  ccoonnggrreessssuuaallee  22000077--22001111  ssaarràà  qquueellllaa  ddii  rraaffffoorrzzaarree  ee  
aapppprrooffoonnddiirree  ii  vvaarrii  ppeerrccoorrssii  ddii  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  nneellllaa  lloorroo  ssoossttaannzzaa,,  nnoonncchhéé  qquuaannttoo  aa  
rriissuullttaattii  ee  lloorroo  aapppplliiccaazziioonnee..  SSaarràà  iinnoollttrree  eesssseennzziiaallee  iimmppeeggnnaarrssii  aaffffiinncchhéé  lloo  
ssttrruummeennttoo  ddeell  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  vvaaddaa  aa  iinntteeggrraarree  iill  llaavvoorroo  ddeellllaa  FFEEMM  ppeerr  iill  
rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  ppoolliittiiccii  cchhee  ll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ssii  èè  ddaattaa..  
  
OObbiieettttiivvii  pprriinncciippaallii  
  
117766)) II  pprriinncciippaallii  oobbiieettttiivvii  ddeellllaa  FFEEMM  ppeerr  iill  ppeerriiooddoo  ccoonnggrreessssuuaallee  22000077--22001111  nneellll’’aarreeaa  
ddeell  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  ssoonnoo::    
§§  ssvviilluuppppaarree  iill  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  ccoommee  ssttrruummeennttoo  ssttrraatteeggiiccoo  aa  ssoosstteeggnnoo  ddeellllee  ppoolliittiicchhee  
ee  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  ppoolliittiiccii  ddeellllaa  FFEEMM,,  aattttrraavveerrssoo  iill  rriiccoorrssoo  aa  uunn  aapppprroocccciioo  iinntteeggrraattoo  
§§  ccoonnssoolliiddaarree  ee  ssvviilluuppppaarree  uulltteerriioorrmmeennttee  ii  pprroocceessssii  ddii  ddiiaallooggoo  iinn  ccoorrssoo  ((aa  lliivveelllloo  ssuubb--
sseettttoorriiaallee::  ccaannttiieerriissttiiccaa  nnaavvaallee  ee  ssiiddeerruurrggiiaa;;  aa  lliivveelllloo  sseettttoorriiaallee::  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  ccoonn  
llaa  CCEEEEMMEETT)),,  
§§  ffoorrnniirree  uunn  ssoosstteeggnnoo  ssttrraatteeggiiccoo  iinn  qquueeii  sseettttoorrii  ddoovvee  iill  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  èè  iinn  ffaassee  ddii  
pprreeppaarraazziioonnee  ((aauuttoommoobbiilliissttiiccoo,,  mmeettaallllii  nnoonn  ffeerrrroossii))  
§§  pprreeppaarraarree  ee  llaanncciiaarree  iinniizziiaattiivvee  ppeerr  iill  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  iinn  sseettttoorrii  ddoovvee  eessssoo  nnoonn  èè  
aannccoorraa  ssttaattoo  aavvvviiaattoo  ((aadd  eess..  aavviiaazziioonnee  ee  IICCTT))..  
§§  mmiissuurraarree  llaa  ccaappaacciittàà  ddeellllaa  FFEEMM  ee  ddeellllee  ssuuee  ccoonnttrrooppaarrttii  ddii  ootttteenneerree  rriissuullttaattii  
vviinnccoollaannttii  cchhee  ssaappppiiaannoo  pprroodduurrrree  uunn  mmiigglliioorraammeennttoo  ddeellllaa  ccoonnddiizziioonnee  ssoocciiaallee  eedd  
eeccoonnoommiiccaa  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  nneell  sseettttoorree  mmeettaallmmeeccccaanniiccoo  
§§  aaiiuuttaarree  ii  nnuuoovvii  SSttaattii  mmeemmbbrrii  ddeellll’’UUEE  aa  ssvviilluuppppaarree  llee  ccaappaacciittàà  nneecceessssaarriiee  aa  pprraattiiccaarree  
iill  mmeettooddoo  ddeell  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  ee  ffaavvoorriirree  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddii  ttaallii  SSttaattii  aaii  pprroocceessssii  ddii  
ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  iinn  ccoorrssoo  aa  lliivveelllloo  eeuurrooppeeoo  
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§§  ssoosstteenneerree,,  mmoonniittoorraarree  ee  vvaalluuttaarree  ll’’aattttuuaazziioonnee  ddeellll’’AAccccoorrddoo  ddii  DDiiaallooggoo  SSoocciiaallee  ppeerr  llaa  
ttuutteellaa  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  ddeell  sseettttoorree  ffoonnddeerriiee  eessppoossttii  aallllaa  ssiilliiccee  ccrriissttaalllliinnaa  rreessppiirraabbiillee  
((aaccccoorrddoo  nneeggoozziiaattoo  nneellll’’aammbbiittoo  ddeellllee  ttrraattttaattiivvee  ppeerr  llaa  NNEEPPSSII  ––  llaa  ppiiaattttaaffoorrmmaa  
nneeggoozziiaallee  mmuullttii--sseettttoorriiaallee  ssuullllaa  ssiilliiccee))..  

  
IIll  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  ccoommee  ssttrruummeennttoo  iinntteeggrraattoo  
  
117777)) LLaa  FFEEMM  ssii  iimmppeeggnneerràà  ppeerr  aavvvviiaarree  iill  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  ccoonn  llee  aassssoocciiaazziioonnii  
iimmpprreennddiittoorriiaallii  ee  ddeellll’’iinndduussttrriiaa  aa  lliivveelllloo  eeuurrooppeeoo,,  ccoommee  ssttrruummeennttoo  ddii  aattttuuaazziioonnee  ddeellllee  
ppoolliittiicchhee  ddeellllaa  FFEEMM  ssuull  ffrroonnttee  ddeellllee  ppoolliittiicchhee  iinndduussttrriiaallii,,  ddeellllaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa  
ee  ddeellllee  ppoolliittiicchhee  aazziieennddaallii..  
  
117788)) CCoonn  ll’’eessppaannssiioonnee  ddeell  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  eeuurrooppeeoo  aa  lliivveelllloo  ddii  sseettttoorree,,  ii  tteemmii  ooggggeettttoo  
ddii  ttaallee  ddiiaallooggoo  ssppaazziiaannoo  ooggggii  ssuu  uunn  oorriizzzzoonnttee  ppiiùù  aammppiioo  ddii  qquueelllloo  iinniizziiaallee,,  qquuaannddoo  
ll’’aatttteennzziioonnee  eerraa  ttuuttttaa  ppuunnttaattaa  ssuullllee  pprroobblleemmaattiicchhee  ddeellllee  ppoolliittiicchhee  ssoocciiaallii..  LLaa  FFEEMM  
ccoonnssiiddeerraa  ttaallee  aammpplliiaammeennttoo  ddii  pprroossppeettttiivvaa  uunn  ffaattttoorree  ppoossiittiivvoo  ee  ffaarràà  iinn  mmiissuurraa  
ccrreesscceennttee  rriiccoorrssoo  aaii  ccoommiittaattii  ppeerr  iill  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  ccoommee  lluuooggoo  ddoovvee  ddiissccuutteerree  
aannttiicciippaattaammeennttee  ccoonn  llee  ccoonnttrrooppaarrttii  cciirrccaa  ii  ppoossssiibbiillii  ssvviilluuppppii  ddii  mmeerrccaattoo  ee  ddii  sseettttoorree,,  
nnoonncchhéé    ii  ppoossssiibbiillii  ccaammbbiiaammeennttii  ssttrruuttttuurraallii..  LLaa  FFEEMM  ddeessiiddeerraa  iinnoollttrree  ffaarree  ddeell  ddiiaallooggoo  
ssoocciiaallee  iill  lluuooggoo  ddoovvee  llee  ppaarrttii  ssoocciiaallii  ppoossssoonnoo  eellaabboorraarree  ii  ccoonnttrriibbuuttii  ddaa  lloorroo  pprrooppoossttii  
nneeii  pprroocceessssii  ddii  ccoonnssuullttaazziioonnee  ddeeggllii  ssttaakkeehhoollddeerr,,  oo  ssooggggeettttii  iinntteerreessssaattii,,  ssuullllee  iinniizziiaattiivvee  
UUEE  ddii  ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee  cchhee  iinntteerreessssaannoo  iill  sseettttoorree,,  qquuaallee  ll’’iinniizziiaattiivvaa  LLeeaaddeerrSSHHIIPP  
22001155..  AA  ttaall  ffiinnee,,  llaa  FFEEMM  èè  iimmppeeggnnaattaa  aa  iinntteennssiiffiiccaarree  iill  ggrraaddoo  ddii  ccooooppeerraazziioonnee  ee  
ccoooorrddiinnaammeennttoo  ttrraa  ii  pprroopprrii  ccoommiittaattii  ddii  sseettttoorree  ee  qquueelllloo  ppeerr  llee  ppoolliittiicchhee  iinndduussttrriiaallii..  
  
117799)) SSee  ddaa  uunnaa  ppaarrttee  iill  ccoooorrddiinnaammeennttoo  eeuurrooppeeoo  ddeellllee  aattttiivviittàà  ddii  ccoonnttrraattttaazziioonnee  
ccoolllleettttiivvaa  ee  ll’’eellaabboorraazziioonnee  ddii  pprriinncciippii,,  ssttrraatteeggiiee  ee  rriivveennddiiccaazziioonnii  ccoommuunnii  ccoonnttiinnuuaannoo  aa  
eesssseerree  iill  ppeerrnnoo  ddeellllee  ppoolliittiicchhee  ddeellllaa  FFEEMM  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa,,  
ddaallll’’aallttrraa  llaa  FFEEMM  ssii  iimmppeeggnneerràà  ppeerr  ppoorrttaarree  ggrraadduuaallmmeennttee  ssuull  ttaavvoolloo  ddii  ddiissccuussssiioonnee  
ddeell  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  eeuurrooppeeoo  llee  pprroopprriiee  ppoolliittiicchhee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ccoonnttrraattttaazziioonnee  
ccoolllleettttiivvaa..  AAdd  eesseemmppiioo,,  llaa  FFEEMM  ssii  aaddooppeerreerràà  ppeerr  aapprriirree  iill  ccoonnffrroonnttoo  ccoonn  llee  
aassssoocciiaazziioonnii  iimmpprreennddiittoorriiaallii  ee  ddeellll’’iinndduussttrriiaa  aa  lliivveelllloo  eeuurrooppeeoo  ssuu  tteemmii  qquuaallii  llaa  
rriivveennddiiccaazziioonnee  ccoommuunnee  ddeellllaa  FFEEMM  ssuull  ddiirriittttoo  iinnddiivviidduuaallee  aallllaa  ffoorrmmaazziioonnee..  
  
118800)) SSuull  ffrroonnttee  ddeellllee  ppoolliittiicchhee  aazziieennddaallii  iill  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  ddoovvrreebbbbee  eesssseerree  uussaattoo  ppeerr  
ddaarree  mmaaggggiioorree  ffoorrzzaa  aallllee  rriivveennddiiccaazziioonnee  ddeellllaa  FFEEMM  cciirrccaa  iill  pprriinncciippiioo  ddeellllaa  
rriissttrruuttttuurraazziioonnee  ssoocciiaallmmeennttee  rreessppoonnssaabbiillee..  CCiiòò  ppoottrreebbbbee  iinncclluuddeerree  ll’’eellaabboorraazziioonnee  ddii  
ccooddiiccii  ddii  ccoonnddoottttaa  ssuullllee  rriissttrruuttttuurraazziioonnii  oo  llaa  mmeessssaa  iinn  ccaammppoo  ddii  iinniizziiaattiivvee  ssuullllaa  
rreessppoonnssaabbiilliittàà  ssoocciiaallee  ddeellll’’iimmpprreessaa..  AAll  ffiinnee  ddii  ggaarraannttiirree  ll’’eeffffeettttiivvaa  aapppplliiccaazziioonnee  ddeeii  
rriissuullttaattii  ootttteennuuttii  aa  lliivveelllloo  nnaazziioonnaallee  ee    aazziieennddaallee,,  llaa  FFEEMM  ssii  aaddooppeerreerràà  ppeerr  ccooiinnvvoollggeerree  
ii  mmeemmbbrrii  ddeeii  CCoommiittaattii  AAzziieennddaallii  EEuurrooppeeii  nneell  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee..  
    
118811)) CCoommee  pprriinncciippiioo  ggeenneerraallee,,  ssii  cceerrcchheerràà  ddii  ffaavvoorriirree  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aaii  ccoommiittaattii  
ppeerr  iill  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  ddeeii  rraapppprreesseennttaannttii  ddeellllaa  FFEEMM  ppiiùù  eessppeerrttii  ee  aattttiivvii  nneellllee  vvaarriiee  
ssttrruuttttuurree  ooppeerraattiivvee  ddeellllaa  FFEEMM  sstteessssaa,,  aall  ffiinnee  ddii  ffaacciilliittaarree  iill  ccoooorrddiinnaammeennttoo  ddeellllee  
ppoolliittiicchhee  ddeellll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ee  ggaarraannttiirree  ll’’aappppoorrttoo  ddeellllee  nneecceessssaarriiee  ccoommppeetteennzzee..  
    
  
IIll  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  ccoommee  ssttrruummeennttoo  ddii  ccoonnssuullttaazziioonnee  ddeellllee  ppaarrttii  
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118822)) LLaa  FFEEMM  ccoonnttiinnuueerràà  aa  iinnssiisstteerree  ccoonn  llee  ddiivveerrssee  DDiirreezziioonnii  ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  
eeuurrooppeeaa  aaffffiinncchhéé  ccoonnssiiddeerriinnoo  ii  ccoommiittaattii  sseettttoorriiaallii  ddii  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  uunnoo  ssttrruummeennttoo  ddii  
ccoonnssuullttaazziioonnee  iinn  mmeerriittoo  aa  qquuaalluunnqquuee  qquueessttiioonnee  aavveennttee  uunn  iimmppaattttoo  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo  ssuulllloo  
ssvviilluuppppoo  iinndduussttrriiaallee,,  ssuullll’’ooccccuuppaazziioonnee  ee  ssuuggllii  iinntteerreessssii  ssoocciiaallii  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  ddii  uunn  
ddeetteerrmmiinnaattoo  sseettttoorree..  II  ccoommiittaattii  sseettttoorriiaallii  ddii  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  ggiiàà  eessiisstteennttii  ddeevvoonnoo  
eesssseerree  iill  lluuooggoo  oovvee  iinnaauugguurraarree  ttaallee  pprraattiiccaa..  
  
LLoo  ssvviilluuppppoo  ddeellllee  ccaappaacciittàà  nneecceessssaarriiee  aa  pprraattiiccaarree  iill  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  nneeii  nnuuoovvii  
ee  nneeii  ppoossssiibbiillii  ffuuttuurrii  SSttaattii  mmeemmbbrrii  ddeellll’’UUEE,,  ee  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddii  ttaallii  SSttaattii  aall  
ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  aa  lliivveelllloo  ddeellll’’UUEE  
  
118833)) LLaa  FFEEMM  èè  ccoonnssaappeevvoollee  ddeell  ffaattttoo  cchhee  iinn  aallccuunnii  nnuuoovvii  SSttaattii  mmeemmbbrrii  ddeellll’’UUEE,,  ccoommee  
aanncchhee  iinn  aallccuunnii  ppaaeessii  cchhee  ssttaannnnoo  ppeerr  eennttrraarree  nneellll’’UUnniioonnee,,  oo  iinn  ppaaeessii  ccaannddiiddaattii  oo  
ppoossssiibbiillii  ffuuttuurrii  ccaannddiiddaattii,,  mmaannccaannoo  ssttrruuttttuurree  ppiieennaammeennttee  ffuunnzziioonnaannttii  ee  
rraapppprreesseennttaattiivvee  ppeerr  iill  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee..  LLaa  FFEEMM  èè  ppeerrttaannttoo  iimmppeeggnnaattaa  aa  ppootteennzziiaarree  ffrraa  
ii  pprroopprrii  aaffffiilliiaattii  ddeellll’’EEuurrooppaa  cceennttrraallee  ee  oorriieennttaallee  llee  ccoonnoosscceennzzee  ssuull  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  
eeuurrooppeeoo,,  ccoossìì  ddaa  pprroommuuoovveerree  lloo  ssvviilluuppppoo  ddii  ssttrruuttttuurree  ppeerr  iill  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  aa  lliivveelllloo  
nnaazziioonnaallee  ee  ffaavvoorriirree  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddii  ttaallii  ppaaeessii  aall  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  aa  lliivveelllloo  
ccoommuunniittaarriioo..  LLaa  FFEEMM  ssii  aavvvvaarrrràà  aa  ttaall  ffiinnee  ddeellll’’aassssiisstteennzzaa  tteeccnniiccaa  ddeellllaa  DDGG  
AAllllaarrggaammeennttoo  ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  eeuurrooppeeaa  ((aadd  eesseemmppiioo  aattttrraavveerrssoo  ii  pprrooggrraammmmii  
TTAAIIEEXX  oo  IIPPAA))..  
  
118844)) IInnoollttrree,,  llaa  FFEEMM  iinnccoorraaggggeerràà  ee  ffaavvoorriirràà  ssiisstteemmaattiiccaammeennttee  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddeeii  
rraapppprreesseennttaannttii  ddeeii  nnuuoovvii  SSttaattii  mmeemmbbrrii  aaii  ccoommiittaattii  ddii  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee,,  nnoonncchhéé  llaa  
ppaarrtteecciippaazziioonnee  iinn  vveessttee  ddii  oosssseerrvvaattoorrii  ddeeii  rraapppprreesseennttaannttii  ddeeii    ppaaeessii  ccaannddiiddaattii..  
  
  
DDiiaallooggoo  ssoocciiaallee  ccoonn  llaa  CCEEEEMMEETT  
  
118855)) LL’’aavvvviioo  ddeell  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  ccoonn  llaa  CCEEEEMMEETT  ccoossttiittuuiirràà  uunnaa  ddeellllee  pprriioorriittàà  pprriinncciippaallii  
ppeerr  iill  ppeerriiooddoo  22000077--22001111,,  ddooppoo  cchhee  3311  ggeennnnaaiioo  22000066  èè  ssttaattaa  ffoorrmmaallmmeennttee  llaanncciiaattoo  iill  
ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  ssttrruuttttuurraattoo  ee  aauuttoonnoommoo  ttrraa  llaa  FFEEMM  ee  llaa  CCEEEEMMEETT..  
  
118866)) LLaa  CCEEEEMMEETT  rraapppprreesseennttaa  llee  aassssoocciiaazziioonnii  nnaazziioonnaallii  ddeellllee  iimmpprreessee  ooppeerraannttii  
nneellll’’iinndduussttrriiaa  mmeettaallmmeeccccaanniiccaa,,  ddeellll’’eennggiinneeeerriinngg  ee  ddeellllee  tteeccnnoollooggiiee;;  llee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  
aaffffiilliiaattee  aallllaa  CCEEEEMMEETT  ssoonnoo  ppaarrttee  ddeellllee  rriissppeettttiivvee  ssttrruuttttuurree  nnaazziioonnaallii  ppeerr  llaa  
ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa..  PPeerrttaannttoo  llaa  CCEEEEMMEETT  ppuuòò  eesssseerree  ccoonnssiiddeerraattaa  
uunn’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ppiieennaammeennttee  rraapppprreesseennttaattiivvaa  ddii  uunnaa  ddeellllee  ppaarrttii  ssoocciiaallii  iinn  ccaauussaa..  
LL’’aavvvviioo  ddii  uunn  pprroocceessssoo  ddii  ddiiaallooggoo  ttrraa  llee  FFEEMM  ee  llaa  CCEEEEMMEETT  cchhee  ssiiaa  ssoossttaannzziiaallee  ee  
mmiirraattoo  aall  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddii  rriissuullttaattii  ccoonnccrreettii,,  ppoottrreebbbbee  qquuiinnddii  ppoorrttaarree  aa  uunn  
ssiiggnniiffiiccaattiivvoo  mmiigglliioorraammeennttoo  ddeellllaa  ccoonnddiizziioonnee  ssoocciiaallee  eedd  eeccoonnoommiiccaa  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  
nneellll’’iinndduussttrriiaa  mmeettaallmmeeccccaanniiccaa  eeuurrooppeeaa..    
  
118877)) LLaa  FFEEMM  ssii  iimmppeeggnneerràà  aall  mmaassssiimmoo  ppeerr  ll’’aattttuuaazziioonnee  ddeell  pprrooggrraammmmaa  aaddoottttaattoo  ddaall  
ggrruuppppoo  ddii  llaavvoorroo  ppeerrmmaanneennttee  ee  ddii  aallttoo  lliivveelllloo  ddeellllaa  FFEEMM  ee  ddeellllaa  CCEEEEMMEETT..  TTaallee  
pprrooggrraammmmaa  iinnddiivviidduuaa  uunnaa  sseerriiee  ddii  aarreeee  dd’’iinntteerrvveennttoo  cchhee  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree    
ssvviilluuppppaattee  ee  rreeaalliizzzzaattee  ddaa  ggrruuppppii  ddii  llaavvoorroo  aadd  hhoocc  aappppoossiittaammeennttee  ccoossttiittuuiittii..  TTaallii  aarreeee  
ddii  iinntteerrvveennttoo  ccoommpprreennddoonnoo  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  ppeerrmmaanneennttee  ppeerr  ttuuttttoo  ll’’aarrccoo  ddeellllaa  vviittaa,,  llaa  
ccaappaacciittàà  ddii  pprreevviissiioonnee  ssuullllee  ccoommppeetteennzzee  ee  llee  pprrooffeessssiioonnaalliittàà,,  llaa  mmoobbiilliittàà  ddeeii  
llaavvoorraattoorrii,,  llaa  ggeessttiioonnee  ddiinnaammiiccaa  ddii  uunnaa  ffoorrzzaa  llaavvoorroo  iinn  vviiaa  ddii  iinnvveecccchhiiaammeennttoo  ee  llaa  
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ddeeffiinniizziioonnee  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  nneecceessssaarriiee  aall  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeell  dduupplliiccee  oobbiieettttiivvoo  ddeellllaa  
ccoommppeettiittiivviittàà  ee  ddeellll’’ooccccuuppaazziioonnee..  
  
118888)) CCooeerreenntteemmeennttee  ccoonn  iill  mmaannddaattoo  ppeerr  iill  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  cchhee  llaa  FFEEMM  ee  llaa  CCEEEEMMEETT  
hhaannnnoo  ccoonnccoorrddaattoo,,  eennttrraammbbee  llee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  vvaalluutteerraannnnoo  ii  rriissuullttaattii  ddeell  ddiiaallooggoo  aa  
dduuee  aannnnii  ddaallll’’aavvvviioo  ddeell  pprroocceessssoo..  IInn  sseegguuiittoo  aa  ttaallee  vvaalluuttaazziioonnee,,  llee  dduuee  ppaarrttii  
ssttaabbiilliirraannnnoo  ccoommee  iinntteennddoonnoo  pprroosseegguuiirree  iill  ccoonnffrroonnttoo  nneell  ffuuttuurroo  ee  aattttrraavveerrssoo  qquuaallee  
ttiippoo  ddii  ssttrruuttttuurraa..  CCiiòò  ccoommpprreennddee  ll’’eevveennttuuaallee  ccrreeaazziioonnee  ddii  uunn  ccoommiittaattoo  ddii  ddiiaallooggoo  
ssoocciiaallee  cchhee  vveeddaa  iill  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  eeuurrooppeeaa,,  cchhee  rriimmaannee  uunn  
oobbiieettttiivvoo  ddeellllaa  FFEEMM..  
  
IIll  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  aa  lliivveelllloo  ssuubbsseettttoorriiaallee::  ccaannttiieerriissttiiccaa  nnaavvaallee  ee  ssiiddeerruurrggiiaa  
  
118899)) IIll  pprrooggrraammmmaa  ddeettttaagglliiaattoo  ppeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  ii  ccoommiittaattii  ddii  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  nneell  
sseettttoorree  ddeellllaa  ccaannttiieerriissttiiccaa  nnaavvaallee  ee  iinn  qquueelllloo  ssiiddeerruurrggiiccoo  èè  iilllluussttrraattoo  nneellllee  sseezziioonnii  ddeell  
pprrooggrraammmmaa  rreellaattiivvee  aaii  dduuee  sseettttoorrii..    
  
IIll  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  aa  lliivveelllloo  ssuubbsseettttoorriiaallee::  llee  ffoonnddeerriiee    
  
119900)) LLaa  FFEEMM  ssii  aassssuummeerràà  ppiieennaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà  dduurraannttee  ee  ddooppoo  iill  pprroossssiimmoo  ppeerriiooddoo  
ccoonnggrreessssuuaallee  ppeerr  cciiòò  cchhee  rriigguuaarrddaa  iill  pprriimmoo  AAccccoorrddoo  ddii  DDiiaallooggoo  SSoocciiaallee  rreeaalliizzzzaattoo  nneell  
sseettttoorree  ffoonnddeerriiee  ssuullllaa  ppoollvveerree  ddii  ssiilliiccee  rreessppiirraabbiillee..  LLaa  FFEEMM  mmaanntteerrrràà  uunn  rruuoolloo  ddii  
vviiggiillaannzzaa  aattttiivvaa  nneell  CCoonnssiigglliioo  mmuullttiisseettttoorriiaallee  ddeellllaa  NNEEPPSSII,,  ppeerr  ggaarraannttiirree  cchhee  qquueessttoo  
iimmppoorrttaannttee  aaccccoorrddoo  ssuullllaa  ssaalluuttee,,  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ee  llaa  pprreevveennzziioonnee  ssiiaa  aattttuuaattoo  ee  sseegguuiittoo  
ddaa  aazziioonnii  ddii  mmoonniittoorraaggggiioo  ee  ddii  ffoollllooww--uupp  ccoommpplleessssiivvoo..    
  
119911)) LLaa  FFEEMM  vveerriiffiicchheerràà  aanncchhee  ccoonn  iimmppeeggnnoo  ssee  vvii  ssoonnoo  llee  ccoonnddiizziioonnii  ppeerr  ssvviilluuppppaarree  
uulltteerriioorrmmeennttee  iill  llaavvoorroo  ffaattttoo  ee  pprroocceeddeerree  vveerrssoo  llaa  ccrreeaazziioonnee  ddii  uunn  ccoommiittaattoo  ddii  ddiiaallooggoo  
ssoocciiaallee  nneell  sseettttoorree  ffoonnddeerriiee..    
  
119922)) NNeellll’’aammbbiittoo  ddeellllee  aazziioonnii  ddii  ffoollllooww--uupp  ee  mmoonniittoorraaggggiioo  ddeellll’’aaccccoorrddoo  ddii  ddiiaallooggoo  
ssoocciiaallee  nneell  sseettttoorree  ffoonnddeerriiee  ssuullllaa  ppoollvveerree  ddii  ssiilliiccee  rreessppiirraabbiillee,,  llaa  FFEEMM  ccoossttiittuuiirràà  uunn  
ggrruuppppoo  ddii  llaavvoorroo  aadd  hhoocc  ppeerr  iill  sseettttoorree  ffoonnddeerriiee..  TTaallee  ggrruuppppoo  ddii  llaavvoorroo  aavvrràà  iill  ccoommppiittoo  
ddii  pprreeppaarraarree  llaa  rreellaazziioonnee  ddeell  sseettttoorree  ffoonnddeerriiee  ppeerr  llaa  rriiuunniioonnee  sseemmeessttrraallee  ddeell  ccoonnssiigglliioo  
NNEEPPSSII..    
  
119933)) IIll  ggrruuppppoo  ddii  llaavvoorroo  aavvrràà  iinnoollttrree  iill  ccoommppiittoo  ddii  vvaalluuttaarree  ee  mmoonniittoorraarree  ll’’aattttuuaazziioonnee  
ddii  qquueessttoo  aaccccoorrddoo  vvoolloonnttaarriioo..  IInn  ppaarrttiiccoollaarree,,  aallllaa  lluuccee  ddeellll’’iinniizziiaattiivvaa  cchhee  llaa  
CCoommmmiissssiioonnee  ssttaa  aattttuuaallmmeennttee  ppoorrttaannddoo  aavvaannttii  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa  
ttrraannssnnaazziioonnaallee,,  ll’’aattttuuaazziioonnee  ddii  ttaallee  aaccccoorrddoo,,  ee  iill  rruuoolloo  cchhee  llaa  CCEEEEMMEETT  ee  ii  ssuuooii  aaffffiilliiaattii  
ggiioocchheerraannnnoo  nneellllaa  ppaarrttiittaa,,  ssaarràà  ddii  iimmppoorrttaannzzaa  ccrruucciiaallee..  
  
119944)) IIll  ggrruuppppoo  ddii  llaavvoorroo  sseegguuiirràà  uulltteerriioorrmmeennttee  llee  eevvoolluuzziioonnii  ggeenneerraallii  ddeell  sseettttoorree  
ffoonnddeerriiee  ee  oovvee  ooppppoorrttuunnoo  ffoorrnniirràà  iill  pprroopprriioo  ssoosstteeggnnoo  aa  iinniizziiaattiivvee  ffiinnaalliizzzzaattee  
aallll’’eevveennttuuaallee  ccrreeaazziioonnee  ddii  uunn  ccoommiittaattoo  sseettttoorriiaallee  ddii  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee..    
  
119955)) IIll  ggrruuppppoo  ddii  llaavvoorroo  ddaarràà  iinnoollttrree  vviittaa,,  iinnssiieemmee  aallllaa  EEMMCCEEFF,,  aa  uunn  oorrggaanniissmmoo  
ooppeerraattiivvoo  ccoonnggiiuunnttoo  cchhee  ccoooorrddiinnii  iill  llaavvoorroo  ddeell  CCoonnssiigglliioo  NNEEPPSSII..    
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SSttrruuttttuurree  ooppeerraattiivvee  
  
119966)) IInn  aasssseennzzaa  ddii  uunn  ccoommiittaattoo  ddeellllaa  FFEEMM  ssuullllee  ppoolliittiicchhee  ddii  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  cchhee  
ddeetteerrmmiinnii  ll’’oorriieennttaammeennttoo  ppoolliittiiccoo  ddaa  sseegguuiirree  nneeii  ddiivveerrssii  pprroocceessssii  ddii  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  iinn  
aattttoo  nneell  sseettttoorree  mmeettaallmmeeccccaanniiccoo,,  llaa  FFEEMM  iinntteennddee  oorrggaanniizzzzaarree  iinnccoonnttrrii  ppeerriiooddiiccii  ddii  
vvaalluuttaazziioonnee  ttrraa  ii  rraapppprreesseennttaannttii  ddeeii  pprriinncciippaallii  ccoommiittaattii  ppoolliittiiccii,,  ffiinnaalliizzzzaattii  aa  eessaammiinnaarree  
ii  rriissuullttaattii  pprrooddoottttii  ddaaii  vvaarrii  pprroocceessssii  ddii  ddiiaallooggoo  iinn  ccoorrssoo  ee  ddiissccuutteerree  cciirrccaa  llee  ssttrraatteeggiiee  
ddeellllaa  FFEEMM  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee..      
  
119977)) IIll  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  aa  lliivveelllloo  ssuubbeettttoorriiaallee  ((aadd  eess..  ccaannttiieerriissttiiccaa  nnaavvaallee  ee  ssiiddeerruurrggiiaa))  
ssaarràà  sseegguuiittoo  ddaaii  ccoorrrriissppeettttiivvii  ccoommiittaattii  sseettttoorriiaallii  ddeellllaa  FFEEMM..  IIll  SSeeggrreettaarriioo  GGeenneerraallee  ee  iill  
VViiccee  SSeeggrreettaarriioo  GGeenneerraallee  ddeellllaa  FFEEMM  ssaarraannnnoo  iinnvveeccee  ddiirreettttaammeennttee  rreessppoonnssaabbiillii  ppeerr  cciiòò  
cchhee  rriigguuaarrddaa  iill  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  ccoonn  llaa  CCEEEEMMEETT..  II  mmeemmbbrrii  ddeeii  ggrruuppppii  ddii  llaavvoorroo  aadd  hhoocc  
ppeerr  iill  ddiiaallooggoo  FFEEMM//CCEEEEMMEETT  ((aadd  eess..  ffoorrmmaazziioonnee  ee  aaggggiioorrnnaammeennttoo  pprrooffeessssiioonnaallee;;  
ccoommppeettiittiivviittàà  ee  ooccccuuppaazziioonnee))  ssaarraannnnoo  sscceellttii  ttrraa  ii  mmeemmbbrrii  ddeeii  rriissppeettttiivvii  ccoommiittaattii  
ppoolliittiiccii,,  sseettttoorriiaallii  ee  oorriizzzzoonnttaallii  ddeellllaa  FFEEMM..  
  
119988)) CCooeerreenntteemmeennttee  ccoonn  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ddaalllloo  ssttaattuuttoo  ddeellllaa  FFEEMM,,  iill  CCoommiittaattoo  
EEsseeccuuttiivvoo  ddeellllaa  FFEEMM  ssaarràà  aammppiiaammeennttee  ccoonnssuullttaattoo  nneell  mmeerriittoo  ddeeii  rriissuullttaattii  ffoorrmmaallii  
eevveennttuuaallmmeennttee  rraaggggiiuunnttii  nneellll’’aammbbiittoo  ddeell  pprroocceessssoo  ddii  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee,,  rriissuullttaattii  cchhee  
ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  aapppprroovvaattii  ddaall  CCoommiittaattoo  sstteessssoo..  LL’’aappeerrttuurraa  ddii  ttrraattttaattiivvee  ddeevvee  
aavvvveenniirree  ssuullllaa  bbaassee  ddeell  ccoonnffeerriimmeennttoo  ddii  uunn  mmaannddaattoo  nneeggoozziiaallee  aallllaa  FFEEMM..  
  
GGaarraannttiirree  ssoosstteeggnnoo  aall  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  
  
119999)) ÈÈ  eevviiddeennttee  cchhee  llaa  ssoosstteenniibbiilliittàà  ddeell  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  nneell  sseettttoorree  mmeettaallmmeeccccaanniiccoo  
rriicchhiieeddee  uunn  ffoorrttee  iimmppeeggnnoo  ee  uunn  aappppoorrttoo  ddii  aallttoo  lliivveelllloo,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ddaa  ppaarrttee  ddeell  
ssiinnddaaccaattoo..  LLaa  FFEEMM  ccoonnttiinnuueerràà  ppeerrttaannttoo  aa  llaavvoorraarree  ppeerr  ggaarraannttiirree  iill  ssoosstteeggnnoo  ddii  aallttrrii  
ppaarrttnneerr  ssttrraatteeggiiccii  aall  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee..  CCiiòò  vvaallee  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ppeerr  llaa  CCoommmmiissssiioonnee,,  nneeii  
ccoonnffrroonnttii  ddeellllaa  qquuaallee  llaa  FFEEMM  ccoonnttiinnuueerràà  aa  eesseerrcciittaarree  pprreessssiioonnii  aaffffiinncchhéé  pprroommuuoovvaa  
iinniizziiaattiivvee  ppeerr  iill  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  ee  oottttiimmiizzzzii  llee  rriissoorrssee  iinnvveessttiittee  aa  ssoosstteeggnnoo  ddeeii  ccoommiittaattii  
ddii  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee..  SSii  cceerrcchheerràà  iinnoollttrree  ddii  ssttiimmoollaarree  iill  ccoonnttrriibbuuttoo  ddii  rriissoorrssee  eesstteerrnnee  
qquuaallii  ll’’OOsssseerrvvaattoorriioo  EEuurrooppeeoo  ddeell  CCaammbbiiaammeennttoo  ddeellllaa  FFoonnddaazziioonnee  ddii  DDuubblliinnoo,,  iill  
CCEEDDEEFFOOPP  ddii  SSaalloonniiccccoo  oo  llaa  rreettee  ddii  iissttiittuuttii  ddii  rriicceerrccaa  ddeellllaa  FFEEMM..  
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FFoorrmmaazziioonnee  ee  ffoorrmmaazziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee  
  
220000)) LLaa  FFEEMM  hhaa  rriiccoonnoosscciiuuttoo  ll’’iimmppoorrttaannzzaa  ddeellllaa  ffoorrmmaazziioonnee  ee  ddeellllaa  ffoorrmmaazziioonnee  
pprrooffeessssiioonnaallee  iinn  qquuaannttoo  iinntteerreessssii  ffoonnddaammeennttaallii  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  nneell  sseettttoorree  
mmeettaallmmeeccccaanniiccoo..  LLee  ttrraassffoorrmmaazziioonnii  ssuull  ffrroonnttee  ddeellll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeell  llaavvoorroo,,  
ddeellll’’eevvoolluuzziioonnee  tteeccnnoollooggiiccaa  ee  ddeeii  pprroocceessssii  pprroodduuttttiivvii  hhaannnnoo  rreessoo  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  
ppeerrmmaanneennttee  ee  ll’’aaggggiioorrnnaammeennttoo  pprrooffeessssiioonnaallee  aassssoolluuttaammeennttee  nneecceessssaarrii..  
  
220011)) LL’’aaggggiioorrnnaammeennttoo  ddeellllee  pprrooffeessssiioonnaalliittàà  ee  ccoommppeetteennzzee  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  aattttrraavveerrssoo  
ppeerrccoorrssii  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ppeerrmmaanneennttee  ccoossttiittuuiissccee  iinnoollttrree  uunnaa  ccoonnddiizziioonnee  nneecceessssaarriiaa  ppeerr  
pprroommuuoovveerree  llaa  ppiieennaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  ppeerrssoonnaa,,    ccrreeaarree  ooppppoorrttuunniittàà  ddii  ccaarrrriieerraa  ee  
ggaarraannttiirree  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeell  ppoossttoo  ddii  llaavvoorroo..  
  
220022)) DDaallll’’uullttiimmoo  ccoonnggrreessssoo  aa  ooggggii,,  llaa  FFEEMM  ee  ii  ssuuooii  aaffffiilliiaattii  hhaannnnoo  ddaattoo  pprroovvaa  
ddeellll’’iimmppoorrttaannzzaa  rriivveessttiittaa  ddaallllaa  vvooccee  ffoorrmmaazziioonnee  nneellll’’aaggeennddaa  ppoolliittiiccaa  ddeellllaa  FFEEMM,,  
sscceegglliieennddoo  ddii  aaddoottttaarree  iill  tteemmaa  ddeell  ““ddiirriittttoo  iinnddiivviidduuaallee  aallllaa  ffoorrmmaazziioonnee””  ccoommee  pprriimmaa  
rriivveennddiiccaazziioonnee  ccoommuunnee  ddeellllaa  FFEEMM  nneellllaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa  aa  lliivveelllloo  nnaazziioonnaallee..  
  
220033)) NNeellll’’aammbbiittoo  ddeell  pprroocceessssoo  ddii  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  ccoonn  llaa  CCEEEEMMEETT,,  ll’’aassssoocciiaazziioonnee  
eeuurrooppeeaa  ddeeggllii  iimmpprreennddiittoorrii  nneell  sseettttoorree  mmeettaallmmeeccccaanniiccoo,,  llaa  FFEEMM  hhaa  rriiccoonnoosscciiuuttoo  cchhee  
llaa  ffoorrmmaazziioonnee  ee  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee  ssoonnoo  eelleemmeennttii  cceennttrraallii  ddeellllee  ssttrraatteeggiiee  
eeuurrooppeeee  ppeerr  uunnaa  ppiieennaa  ooccccuuppaazziioonnee..  LLaa  FFEEMM  ee  llaa  CCEEEEMMEETT  hhaannnnoo  ccoonnggiiuunnttaammeennttee  
ssoottttoolliinneeaattoo  ccoommee  ll’’iinndduussttrriiaa  mmeettaallmmeeccccaanniiccaa  eeuurrooppeeaa  nnoonn  rriiuusscciirràà  aa  rriimmaanneerree  
ccoommppeettiittiivvaa  ssee  nnoonn  ppoottrràà  ccoonnttaarree  ssuu  uunnaa  mmaannooddooppeerraa  qquuaalliiffiiccaattaa  ee  ccoommee  llaa  
ffoorrmmaazziioonnee  ppeerrmmaanneennttee  ppeerr  ttuuttttoo  ll’’aarrccoo  ddeellllaa  vviittaa  ssiiaa  eesssseennzziiaallee  aallllaa  ppiieennaa  
rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  ppeerrssoonnaa  ee  aall  ppootteennzziiaammeennttoo  ddeellll’’ooccccuuppaabbiilliittàà..  NNeellll’’aammbbiittoo  ddeeii  
pprroocceessssii  ddii  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  ddeell  sseettttoorree  ssiiddeerruurrggiiccoo  ee  ddii  qquueelllloo  ddeellllaa  ccaannttiieerriissttiiccaa  
nnaavvaallee,,  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  ee  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee  ssoonnoo  ssttaattii  iinnddiivviidduuaattii  ccoommee  aarreeee  
pprriioorriittaarriiee  ppeerr  ll’’iinntteerrvveennttoo  ddeellllee  ppaarrttii  ssoocciiaallii  aa  lliivveelllloo  eeuurrooppeeoo..  
  
220044)) AA  sseegguuiittoo  ddeellllee  aattttiivviittàà  rreeaalliizzzzaattee  dduurraannttee  lloo  ssccoorrssoo  ppeerriiooddoo  ccoonnggrreessssuuaallee,,  iill  
ccoommiittaattoo  oorriizzzzoonnttaallee  ppeerr  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  ee  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee  ssii  ooccccuuppeerràà  ddii  
ssvviilluuppppaarree  uulltteerriioorrmmeennttee  llee  pprrooppoossttee  ppoolliittiicchhee  ddeellllaa  FFEEMM  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ee  
aaggggiioorrnnaammeennttoo  pprrooffeessssiioonnaallee,,  ssvviilluuppppoo  ddii  ccoommppeetteennzzee  ee  ffoorrmmaazziioonnee  ppeerrmmaanneennttee  ppeerr  
ttuuttttoo  ll’’aarrccoo  ddeellllaa  vviittaa..  IInn  ppaarrttiiccoollaarree,,  iill  ccoommiittaattoo  aassssoollvveerràà  aa  uunnaa  ffuunnzziioonnee  ddii  
oorriieennttaammeennttoo  ppoolliittiiccoo  rriissppeettttoo  aallllee  ddiivveerrssee  iinniizziiaattiivvee  ppoorrttaattee  aavvaannttii  ddaallllaa  FFEEMM  ssuull  
ffrroonnttee  ddeellllaa  ffoorrmmaazziioonnee  ((ppoolliittiicchhee  ppeerr  llaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa,,  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  
sseettttoorriiaallee,,  ppoolliittiiccaa  iinndduussttrriiaallee,,  ppoolliittiicchhee  aa  lliivveelllloo  aazziieennddaallee,,  eettcc..))..  II  sseegguueennttii  tteemmii  
ssaarraannnnoo  eessaammiinnaattii  ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  aatttteennzziioonnee::  ccaappaacciittàà  ddii  pprreevviissiioonnee  ssuullllaa  ddoommaannddaa  
ddii  ffiigguurree  pprrooffeessssiioonnaallii,,  mmoottiivvaazziioonnee  aallllaa  ffoorrmmaazziioonnee,,  aacccceessssoo  aallllaa  ffoorrmmaazziioonnee,,  
ttrraassppaarreennzzaa  ee  ccoonnvvaalliiddaa  ddeellllee  qquuaalliiffiicchhee  ee  ddeeii  ssiisstteemmii  ddii  ffiinnaannzziiaammeennttoo..  
  
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EEmmeennddaammeennttoo  88  ((CCCCMMBB,,  LLBBCC--NNVVKK  ee  CCNNEE))  
SSoossttiittuuiirree  ll’’uullttiimmaa  ffrraassee  ddeell  pprreecceeddeennttee  ppaarraaggrraaffoo  ccoommee  sseegguuee::  
......aacccceessssoo  aallllaa  ffoorrmmaazziioonnee,,  ffoorrmmaazziioonnee  ppeerr  llee  ppeerrssoonnee  iinn  cceerrccaa  ddii  llaavvoorroo  ee  ppeerr  
ggiioovvaannii  llaavvoorraattoorrii  ooccccuuppaattii  nneellllee  aazziieennddee  ((ffoorrmmaazziioonnee  ssuull  ppoossttoo  ddii  
llaavvoorroo//aapppprreennddiissttaattoo)),,    ttrraassppaarreennzzaa  ee  ccoonnvvaalliiddaa  ddeellllee  qquuaalliiffiicchhee  ee  ddeeii  ssiisstteemmii  ddii  
ffiinnaannzziiaammeennttoo..  
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LLaa  mmaaggggiioorraannzzaa  ddeellllaa  RRMMCC    pprrooppoonnee  ddii  rreessppiinnggeerree  qquueessttoo  eemmeennddaammeennttoo..    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
  
220055)) PPeerr  cciiòò  cchhee  rriigguuaarrddaa  iill  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  llaanncciiaattoo  ccoonn  llaa  CCEEEEMMEETT,,  llaa  FFEEMM  ssii  
iimmppeeggnneerràà  ppeerr  ll’’aattttuuaazziioonnee  ddeell  pprrooggrraammmmaa  ddii  llaavvoorroo  ssuullllaa  ffoorrmmaazziioonnee  ee  
ll’’aaggggiioorrnnaammeennttoo  pprrooffeessssiioonnaallee  aaddoottttaattoo  ddaall  ggrruuppppoo  ddii  llaavvoorroo  ppeerrmmaanneennttee  aadd  aallttoo  
lliivveelllloo..  LLaa  FFEEMM  ssii  aaddooppeerreerràà  ppeerrcchhéé  ssii  ootttteennggaannoo  rriissuullttaattii  ttaannggiibbiillii  ee  ddii  aammppiioo  rreessppiirroo  
nneellllee  aarreeee  ddii  iinntteerrvveennttoo  iinnddiivviidduuaattee  ddaall  pprrooggrraammmmaa  ddii  llaavvoorroo,,  qquuaallii  aadd  eesseemmppiioo  llaa  
ffoorrmmaazziioonnee  ppeerr  ttuuttttoo  ll’’aarrccoo  ddeellllaa  vviittaa,,  llaa  ccaappaacciittàà  ddii  pprreevviissiioonnee  ssuullllaa  ddoommaannddaa  ddii  
ccoommppeetteennzzee  ee  pprrooffeessssiioonnaalliittàà  ee  llaa  mmoobbiilliittàà  ddeeii  llaavvoorraattoorrii..  
  
220066)) NNeell  pprroossssiimmoo  ppeerriiooddoo  iill  ccoommiittaattoo  oorriizzzzoonnttaallee  ppeerr  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  ee  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  
pprrooffeessssiioonnaallee  sseegguuiirràà  ccoonn  aatttteennzziioonnee  llee  iinniizziiaattiivvee  ddeellllaa  UUEE  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ee  
ffoorrmmaazziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee,,  ee  ssii  aaddooppeerreerràà  ppeerr  iinncciiddeerree  ssuu  ddii  eessssee..  PPaarrttiiccoollaarree  
aatttteennzziioonnee  ssaarràà  rriisseerrvvaattaa  aallllee  aattttiivviittàà  ddii  ffoollllooww--uupp  ddeellllaa  RRaaccccoommaannddaazziioonnee  UUEE  ssuull  
QQuuaaddrroo  EEuurrooppeeoo  ddeellllee  QQuuaalliiffiicchhee..  
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LLEE  PPOOLLIITTIICCHHEE  UUEE  SSUULLLL’’AALLLLAARRGGAAMMEENNTTOO  EEUURROOPPEEOO  EE  PPEERR  UUNN’’UULLTTEERRIIOORREE  
IINNTTEEGGRRAAZZIIOONNEE  
  
IInnttrroodduuzziioonnee  
  
220077)) IIll  pprroocceessssoo  ddii  aallllaarrggaammeennttoo  ddeellllaa  UUEE  hhaa  sseeggnnaattoo,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  aa  ppaarrttiirree  ddaall  
mmaaggggiioo  22000044,,  ll’’iinniizziioo  ddii  uunn  nnuuoovvoo  ccaappiittoolloo  nneellllaa  ssttoorriiaa  eeuurrooppeeaa..  LL’’aallllaarrggaammeennttoo  ddeellllaa  
UUEE  aa  2255  ppaaeessii  hhaa  ccrreeaattoo  ggrraannddii  aassppeettttaattiivvee,,  mmaa  èè  ssttaattoo  aanncchhee  ffoonnttee  ddii  
pprreeooccccuuppaazziioonnee  ee  sscceettttiicciissmmoo..  NNoonnoossttaannttee  llee  ppoolleemmiicchhee  cciirrccaa  ii  tteemmppii  ee  llaa  ppoorrttaattaa  ddeell  
pprroocceessssoo  ddii  aallllaarrggaammeennttoo,,  ll’’eesstteennssiioonnee  ddeellll’’UUnniioonnee  EEuurrooppeeaa  hhaa  ccoonnttrriibbuuiittoo  aa  
ssaallvvaagguuaarrddaarree  llaa  lliibbeerrttàà,,  llaa  ddeemmooccrraazziiaa  ee  ii  ddiirriittttii  uummaannii..  
  
220088)) AAllll’’aallllaarrggaammeennttoo  ddeellllaa  UUEE  nneell  22000044  hhaa  ffaattttoo  sseegguuiittoo,,  nneell  22000077,,  ll’’iinnggrreessssoo  ddii  
BBuullggaarriiaa  ee  RRoommaanniiaa..  LLaa  CCrrooaazziiaa,,  llaa  TTuurrcchhiiaa  ee  llaa  MMaacceeddoonniiaa  ssoonnoo  ccaannddiiddaattee  ppeerr  
ll’’aallllaarrggaammeennttoo  ffuuttuurroo..  IIll  PPrroocceessssoo  ddii  SSttaabbiilliizzzzaazziioonnee  ee  AAssssoocciiaazziioonnee  ((PPSSAA))  ddeeii  ppaaeessii  
ddeeii  BBaallccaannii  OOcccciiddeennttaallii  ccoonnttrriibbuuiissccee  aa  ggaarraannttiirree  llaa  ppaaccee,,  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ee  lloo  ssvviilluuppppoo  ddii  
uunn’’eeccoonnoommiiaa  cciivviillee  ee  ddii  mmeerrccaattoo..    
  
LLaa  FFEEMM  ssoossttiieennee  iill  pprroocceessssoo  ddii  aallllaarrggaammeennttoo  ddeellllaa  UUEE    
  
220099)) LLaa  FFEEMM  ccoonnttiinnuuaa  aa  ssoosstteenneerree  iill  pprroocceessssoo  ddii  aallllaarrggaammeennttoo  ddeellll’’UUnniioonnee  EEuurrooppeeaa..  II  
ssiinnddaaccaattii  mmeettaallmmeeccccaanniiccii  eeuurrooppeeii  iinntteennddoonnoo  ssppeennddeerrssii  ppeerr  ggaarraannttiirree  cchhee  ll’’oobbiieettttiivvoo  
ddeellll’’iinntteeggrraazziioonnee  ssoocciiaallee  eedd  eeccoonnoommiiccaa  ddeeii  nnuuoovvii  SSttaattii  mmeemmbbrrii  ssiiaa  rraaggggiiuunnttoo  iill  ppiiùù  
pprreessttoo  ppoossssiibbiillee  ee  cchhee  uulltteerriioorrii  iinnggrreessssii  nneellll’’UUnniioonnee  ccoonnttrriibbuuiissccaannoo  aadd  aauummeennttaarree  llaa  
ccooeessiioonnee  ssoocciiaallee  iinn  sseennoo  aallll’’EEuurrooppaa..  LL’’iinntteeggrraazziioonnee  eeuurrooppeeaa  ppoottrràà  eesssseerree  ccoonnssiiddeerraattaa  
uunn  eeffffeettttiivvoo  ssuucccceessssoo  ssoolloo  ssee  ggllii  ssttaannddaarrdd  ssoocciiaallii  eedd  eeccoonnoommiiccii  rriimmaarrrraannnnoo  eelleevvaattii..  
    
OObbiieettttiivvii  pprriinncciippaallii  
  
221100)) GGllii  oobbiieettttiivvii  pprriinncciippaallii  ddeellllaa  FFEEMM  ppeerr  iill  ppeerriiooddoo  22000077--22001111  ssuull  ffrroonnttee  
ddeellll’’iinntteeggrraazziioonnee  eeuurrooppeeaa  ppuunnttaannoo  aall  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddii  uunnaa  rraappiiddaa  iinntteeggrraazziioonnee  
ssoocciiaallee  eedd  eeccoonnoommiiccaa  cchhee  vvaaddaa  nneeggllii  iinntteerreessssii  ddii  ttuuttttii  ii  cciittttaaddiinnii  eeuurrooppeeii,,  ee  iinn  
ppaarrttiiccoollaarree  ssoonnoo::    
  
221111)) CCoonnttiinnuuaarree  aadd  aapppprrooffoonnddiirree  llee  tteemmaattiicchhee  rreellaattiivvee  aallll’’aallllaarrggaammeennttoo,,  aallllaa  
pprreeppaarraazziioonnee  ppeerr  ggllii  iinnggrreessssii  nneellllaa  UUEE  ee  aall  mmooddoo  ddii  ggeessttiirree  llee  ccoonnsseegguueennzzee  ddii  ttaallee  
pprroocceessssoo  nneeii  ppaaeessii  ee  nneellllee  rreeggiioonnii  iinntteerreessssaattee  ccoossìì  ccoommee  aa  lliivveelllloo  eeuurrooppeeoo..  
  
221122)) FFaavvoorriirree  iill  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  nneell  llaavvoorroo  ppoolliittiiccoo  ee  sseettttoorriiaallee  ddeellllaa  FFEEMM  ddeellllee  
oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ssiinnddaaccaallii  ddeellllee  rreeggiioonnii  iinntteerreessssaattee,,  ffaacceennddoo  iinn  mmooddoo  cchhee  ppaarrtteecciippiinnoo  
aattttiivvaammeennttee  aall  llaavvoorroo  ppoorrttaattoo  aavvaannttii  ddaallllaa  FFEEMM::  
--  pprreessttaannddoo  ppaarrttiiccoollaarree  aatttteennzziioonnee  aall  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  ddeellllee  rraapppprreesseennttaannzzee  ddeeii  
llaavvoorraattoorrii  ddeellllaa  rreeggiioonnee  nneeii  CCAAEE  ee  nneellllee  aazziioonnii  ccoonnggiiuunnttee  ddeellllee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  
ssiinnddaaccaallii  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllee  iimmpprreessee  mmuullttiinnaazziioonnaallii;;  
--  ssoosstteenneennddoo  llee  ssttrruuttttuurree  ddii  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  aa  lliivveelllloo  nnaazziioonnaallee,,  nneellllaa  pprroossppeettttiivvaa  
ddii  uunn  ffuuttuurroo  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  ddii  ttaallii  ssttrruuttttuurree  nneell  ddiiaallooggoo  ssoocciiaallee  eeuurrooppeeoo;;  
--  mmaanntteenneennddoo  aallttii  ii  lliivveellllii  ddii  ccooooppeerraazziioonnee  rriissppeettttoo  aa  ttuuttttoo  cciiòò  cchhee  rriigguuaarrddaa  llaa  
ssffeerraa  ddeellllaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa,,  rraaffffoorrzzaannddoo  llaa  ccooooppeerraazziioonnee  rreeggiioonnaallee  ssuu  ttaallee  
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ffrroonnttee  ee  llaavvoorraannddoo  vveerrssoo  llaa  ppiieennaa  iinntteeggrraazziioonnee  ddeellllee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ddeellll’’EEuurrooppaa  ssuudd--
oorriieennttaallee  nneellll’’aammbbiittoo  ddii  EEuuccoobb@@nn;;  
--  ssvvoollggeennddoo  uunn  rruuoolloo  ddii  rriilliieevvoo  ee  iinnfflluueennzzaannddoo  aattttiivvaammeennttee  llee  ppoolliittiicchhee  iinndduussttrriiaallii  
oorriizzzzoonnttaallii  ee  ddii  sseettttoorree  aa  lliivveelllloo  nnaazziioonnaallee  eedd  eeuurrooppeeoo..  
  
221133)) AAmmpplliiaarree  llee  aattttiivviittàà  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ee  aaggggiioorrnnaammeennttoo  ppeerr  ii  ssiinnddaaccaalliissttii  ddeeii  ppaaeessii  
ddeellll’’EEuurrooppaa  ssuudd--oorriieennttaallee,,  ccoommpprreessee  llee  aattttiivviittàà  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  ssuull  ddiirriittttoo  ccoommuunniittaarriioo  
ee  iinntteerrnnaazziioonnaallee  ccoossìì  ccoommee  ssuu  aallttrree  qquueessttiioonnii  rriilleevvaannttii  ppeerr  iill  llaavvoorroo  ssiinnddaaccaallee,,  
aattttrraavveerrssoo  llaa  ccrreeaazziioonnee  ddii  pprrooggeettttii  aappppoossiittii  ccoommee  aanncchhee  aattttrraavveerrssoo  lloo  ssttrruummeennttoo  
ddeelllloo  SSttaaffff  EExxcchhaannggee  PPrroojjeecctt  ((pprrooggeettttoo  ppeerr  lloo  ssccaammbbiioo  ddii  ffuunnzziioonnaarrii))..  
  
221144)) EEllaabboorraarree  ssttrraatteeggiiee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  rraaffffoorrzzaammeennttoo  ddeeii  ssiinnddaaccaattii,,  ssvviilluuppppoo  ddii  
rriissoorrssee  uummaannee  ee  ddii  ccaappaacciittàà  ffiinnaannzziiaarriiee,,  nnoonncchhéé  aauummeennttoo  ddeeggllii  iissccrriittttii..    
  
221155)) CCoonnssoolliiddaarree  ee  ffoorrnniirree  uulltteerriioorree  ssoosstteeggnnoo  aallllaa  ttuutteellaa  ddeeii  ddiirriittttii  ssoocciiaallii  ee  ssiinnddaaccaallii  
nneeii  ppaaeessii  ddoovvee  ssii  rreeggiissttrraannoo  vviioollaazziioonnii  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  ddaattoorrii  ddii  llaavvoorroo  oo  ddeeii  ggoovveerrnnii  
nnaazziioonnaallii,,  pprraattiiccaannddoo  llaa  ssoolliiddaarriieettàà  aa  lliivveelllloo  eeuurrooppeeoo..  TTaallee  oobbiieettttiivvoo  ssaarràà  ppoorrttaattoo  
aavvaannttii  iinn  ccoonncceerrttoo  ccoonn  llaa  FFeeddeerraazziioonnee  IInntteerrnnaazziioonnaallee  ddeeii  SSiinnddaaccaattii  MMeettaallmmeeccccaanniiccii..  
  
221166)) PPaarrtteecciippaarree  aall  ddiibbaattttiittoo  ggeenneerraallee  ddeeii  ddeecciissoorrii  ppoolliittiiccii  eeuurrooppeeii  ssuull  tteemmaa  
ddeellll’’aallllaarrggaammeennttoo,,  ffaacceennddoossii  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ppoorrttaattoorrii  ddeell  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  
mmeettaallmmeeccccaanniiccii  mmaa  aanncchhee  llaavvoorraannddoo  aa  ssttrreettttoo  ccoonnttaattttoo  ccoonn  llaa  CCEESS..  
  
IIll  FFoorruumm  EEccoonnoommiiccoo  ppeerr  ll’’EEuurrooppaa  SSuuddoorriieennttaallee  ((SSEEEEFF))  
  
221177)) UUnnaa  ddeellllee  ssttrraaddee  ddaa  ppeerrccoorrrreerree  ppeerr  aattttuuaarree  ggllii  oobbiieettttiivvii  ssttrraatteeggiiccii  aappppeennaa  
eelleennccaattii  èè  rraaffffoorrzzaarree  llaa  ccooooppeerraazziioonnee  ccoonn  iill  SSEEEEFF..  IIll  ffoorruumm  --  ddii  ccuuii  ffaannnnoo  ppaarrttee  ssiiaa  ggllii  
aaffffiilliiaattii  ddeellllaa  FFEEMM  cchhee  ii  ssiinnddaaccaattii  rriicchhiieeddeennttii  aaffffiilliiaazziioonnee,,  ccoommee  aanncchhee  aallttrree  
oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ppaarrttnneerr  ddii  ttuuttttaa  EEuurrooppaa  ––  èè  ssttaattoo  ccoossttiittuuiittoo  iinn  ooccccaassiioonnee  ddeell  
CCoonnggrreessssoo  ddeellllaa  FFEEMM  ddii  PPrraaggaa  ddeell  22000033  ee  rraapppprreesseennttaa  uunn  lluuooggoo  ddii  ccoonnffrroonnttoo  ppeerr  ttuuttttii  
ii  ssiinnddaaccaattii  nneellllaa  rreeggiioonnee  ee  uunnoo  ssttrruummeennttoo  ppeerr  aaffffrroonnttaarree  iinn  mmooddoo  ccoommuunnee  ee  iinntteeggrraattoo  
llee  ssffiiddee  ee  ii  pprroobblleemmii  ddeeii  ssiinnddaaccaattii  nneeii  ppaaeessii  ddeellll’’EEuurrooppaa  ssuudd--oorriieennttaallee..      
  
221188)) CCoommee  mmeettooddoo  ddii  llaavvoorroo,,  iill  SSEEEEFF  aaffffrroonnttaa  ii  pprroobblleemmii  nnaazziioonnaallii  ee  rreeggiioonnaallii  
aattttrraavveerrssoo  iill  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  ddii  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ppaarrttnneerr  ddii  ttuuttttaa  EEuurrooppaa..  UUnn  oobbiieettttiivvoo  
ssppeecciiffiiccoo  ddeell  pprroossssiimmoo  ppeerriiooddoo  ccoonnggrreessssuuaallee  ssaarràà  qquueelllloo  ddii  llaavvoorraarree  ppeerr  uunn  mmaaggggiioorree  
ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  ddeellllee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ddeeii  ppaaeessii  ddiirreettttaammeennttee  ccooiinnvvoollttii  ee  ffaarr  ssìì  cchhee  llee  
oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ddeellllaa  rreeggiioonnee  sseemmpprree  ddii  ppiiùù  ssii  aassssuummaannoo  llaa  ttiittoollaarriittàà  ddeeii  pprrooggeettttii  ee  
ddeellll’’iimmppeeggnnoo  ddii  ccooooppeerraazziioonnee,,  ccoossìì  ddaa  aarrrriicccchhiirree  ddii  ccoonntteennuuttii  iill  ddiibbaattttiittoo  ee  llee  iinniizziiaattiivvee  
ee  ggaarraannttiirree  uunnaa  mmaaggggiioorree  eeffffiicciieennzzaa  qquuaannttoo  aallllaa  lloorroo  rreeaalliizzzzaazziioonnee..  
  
SSttaattii  BBaallttiiccii  
  
221199)) LLaa  FFEEMM  ee  ii  ssuuoo  aaffffiilliiaattii  ssii  iimmppeeggnneerraannnnoo  iinnoollttrree  ppeerr  ccooooppeerraarree  mmaaggggiioorrmmeennttee  
ccoonn  ii  ssiinnddaaccaattii  ddeellll’’EEssttoonniiaa,,  ddeellllaa  LLeettttoonniiaa  ee  ddeellllaa  LLiittuuaanniiaa,,  nneellllaa  pprroossppeettttiivvaa  
ddeellll’’aaffffiilliiaazziioonnee  ddii  ttaallii  ssiinnddaaccaattii  aallllaa  FFEEMM  ee  ddii  uunn  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  aattttiivvoo  ddii  ttaallii  
oorrggaanniizzzzaazziioonnii  iinn  ttuuttttee  llee  aarreeee  ddii  iinntteerrvveennttoo  ddeellllaa  FFEEMM..  IIll  llaavvoorroo  iinn  ttaall  sseennssoo  ppooggggeerràà  
ssuu  qquuaannttoo  ffaattttoo  iinn  ccooooppeerraazziioonnee  ccoonn  llaa  NNoorrddiicc  IINN..  
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AAttttuuaazziioonnee  ee  ssttrruuttttuurree  ooppeerraattiivvee  
  
SSEEEEFF  
  
222200)) AAll  ffiinnee  ddii  aaffffrroonnttaarree  ii  pprroobblleemmii  ssppeecciiffiiccii  ddeellllaa  rreeggiioonnee  ddeellll’’EEuurrooppaa  ssuudd--oorriieennttaallee,,  
vveerrrràà  ssvviilluuppppaattoo  uunn  ppiiaannoo  ddii  aazziioonnee  aappppoossiittoo..  IIll  SSEEEEFF  ssii  rriiuunniirràà  dduuee  vvoollttee  ll’’aannnnoo..  
OOllttrree  aa  llaavvoorraarree  ccoonn  llee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  aaffffiilliiaattee  aallllaa  FFEEMM,,  iill  SSEEEEFF  ccooooppeerreerràà  aanncchhee  ccoonn  
eessppeerrttii  eesstteerrnnii  ee  ccoonn  aallttrree  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ssiinnddaaccaallii  aattttiivvee  nneellllaa  rreeggiioonnee..  VVeerrrraannnnoo  
rreeaalliizzzzaattee  ddiivveerrssee  aattttiivviittàà,,  qquuaallii    pprrooggeettttii  ccoonnggiiuunnttii  ee  ppaarrtteennaarriiaattii..  SSaarreebbbbee  
aauussppiiccaabbiillee  cchhee  ttaallii  ppaarrtteennaarriiaattii,,  cchhee  iinntteerreesssseerraannnnoo  ii  ssiinnddaaccaattii  ddeellllaa  RRoommaanniiaa,,  
BBuullggaarriiaa,,  TTuurrcchhiiaa,,  CCrrooaazziiaa,,  MMaacceeddoonniiaa,,  BBoossnniiaa--EErrzzeeggoovviinnaa,,  MMoonntteenneeggrroo,,  nnoonncchhéé  
ddeellllaa  SSeerrbbiiaa,,  KKoossoovvoo  ccoommpprreessoo,,  vveennggaannoo  ccoossttrruuiittii  ccooiinnvvoollggeennddoo  ccoommee  ppaarrttnneerr  aanncchhee  
ii  ssiinnddaaccaattii  ddeellll’’EEuurrooppaa  oocccciiddeennttaallee,,  ee  aanncchhee  ddeeii  nnuuoovvii  SSttaattii  mmeemmbbrrii,,  oovvvveerroo  PPoolloonniiaa,,  
RReeppuubbbblliiccaa  CCeeccaa,,  SSlloovvaacccchhiiaa  ee  UUnngghheerriiaa,,  ppeerr  ffaarr  tteessoorroo  ddii  qquuaannttoo  ddaa  lloorroo  aapppprreessoo  
nneellllee  eessppeerriieennzzee  ddii  ttrraannssiizziioonnee  ee  aallllaarrggaammeennttoo..    
  
222211)) LLaa  FFEEMM  iinnccoorraaggggeerràà  ii  pprroopprrii  aaffffiilliiaattii  aa  iinnvveessttiirree  llee  rriissoorrssee  uummaannee  ee  ffiinnaannzziiaarriiee  ddii  
ccuuii  ddiissppoonnggoonnoo,,  nnoonncchhéé  llee  ccoommppeetteennzzee  ee  llee  eessppeerriieennzzee  aaccqquuiissiittee,,  ppeerr  ccoonnttrriibbuuiirree  aaii  
pprrooggeettttii  aattttuuaallmmeennttee  iinn  ccoorrssoo  ee  aa  qquueellllii  ffuuttuurrii,,  ffiinnaalliizzzzaattii  aa  rraaffffoorrzzaarree  llee  
oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ssiinnddaaccaallii  ddeellll’’EEuurrooppaa  ssuudd--oorriieennttaallee..  LLaa  SSeeggrreetteerriiaa  ddeellllaa  FFEEMM  ssii  
ooccccuuppeerràà  ddii  ccoooorrddiinnaarree  llee  aattttiivviittàà  ddeell  ffoorruumm..  
  
TTaasskk  FFoorrccee  ssuullll’’aallllaarrggaammeennttoo  
  
222222)) IInn  sseegguuiittoo  aalllloo  sscciioogglliimmeennttoo  ddeell  CCoommiittaattoo  oorriizzzzoonnttaallee  ssuullll’’AAllllaarrggaammeennttoo  ee  iinn  
vviissttaa  ddeellllaa  ffuuttuurraa  nneecceessssiittàà  ddii  ddiissccuutteerree  pprroobblleemmaattiicchhee  ssppeecciiffiicchhee  rreellaattiivvee  
aallll’’aallllaarrggaammeennttoo,,  vveerrrràà  ccrreeaattaa  uunnaa  TTaassKK  FFoorrccee  ssppeecciiaallee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  SSEEEEFF  ccuuii  
ppaarrtteecciippeerraannnnoo  ii  ssiinnddaaccaattii  ddeeii  ppaaeessii  iinntteerreessssaattii  ee  aallttrrii  eessppeerrttii  ssiinnddaaccaallii..  TTrraa  ii  
pprriinncciippaallii  ccoommppiittii  ddii  ttaallee  TTaasskk  FFoorrccee  vvii  ssaarràà  qquueelllloo  ddii  ssoosstteenneerree  aattttiivvaammeennttee  
ll’’aaddoozziioonnee  ddeellll’’aaccqquuiiss  ccoommuunniittaarriioo  ssoocciiaallee  nneeii  ppaaeessii  ccaannddiiddaattii  ee  nneeii  nnuuoovvii  SSttaattii  
mmeemmbbrrii,,  ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  aatttteennzziioonnee  aallllee  nnoorrmmaattiivvee  aavveennttii  uunn  iimmppaattttoo  ssuullllee  ppoolliittiicchhee  
iinndduussttrriiaallii  oorriizzzzoonnttaallii  oo  sseettttoorriiaallii  ((aammbbiieennttee,,  iinnnnoovvaazziioonnee,,  ccoommmmeerrcciioo,,  eenneerrggiiaa,,  
ffoorrmmaazziioonnee,,  eecccc..))..  
  
222233)) LLaa  FFEEMM  ccoonnttiinnuueerràà  iinnoollttrree  aa  iimmppeeggnnaarrssii  ppeerr  ffaarr  ssìì  cchhee  ttuuttttii  ii  pprroopprrii  ccoommiittaattii,,  ssiiaa  
qquueellllii  ssuullllee  ppoolliittiicchhee  cchhee  qquueellllii  ddii  sseettttoorree,,  ddiissccuuttaannoo  ddeellllee  pprroobblleemmaattiicchhee  
ddeellll’’aallllaarrggaammeennttoo..  IIll  SSEEEEFF,,  iinnssiieemmee  aallllee  rriiuunniioonnii  rreeggiioonnaallii  pprreevviissttee  ddaalllloo  ssttaattuuttoo  ddeellllaa  
FFEEMM,,  ssaarràà  iill  lluuooggoo  ddeeppuuttaattoo  aall  ccoonnffrroonnttoo  ssuull  tteemmaa  ddeellll’’aallllaarrggaammeennttoo  ee  ddeeii  pprroobblleemmii  
ssppeecciiffiiccii  cchhee  aafffflliiggggoonnoo  ggllii  aaffffiilliiaattii  ddeellll’’EEuurrooppaa  cceennttrraallee  ee  ssuudd--oorriieennttaallee..  
    
222244)) AAccccaannttoo  aallllee  aattttiivviittàà  ssppeecciiffiicchhee,,  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ccoossttaannttee  aallllee  rriiuunniioonnii  ddeeii  
ccoommiittaattii  ssuullllee  ppoolliittiicchhee  ddeellllaa  FFEEMM  rriimmaannee  llaa  mmiigglliioorree  ffoorrmmaa  ddii  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  nneell  
llaavvoorroo  ddeeii  ssiinnddaaccaattii  mmeettaallmmeeccccaanniiccii  eeuurrooppeeii..  PPeerrttaannttoo  ttuuttttee  llee  aattttiivviittàà  ccoonnddoottttee  
nneellll’’aammbbiittoo  ddeell  SSEEEEFF  ddoovvrraannnnoo  ffoorrnniirree  uunnaa  ffoorrttee  pprreeppaarraazziioonnee,,  cceennttrraattaa  ssuuii  
ccoonntteennuuttii,,  ppeerr  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aallllee  rriiuunniioonnii  ddeeii  ssuuddddeettttii  oorrggaanniissmmii..    
  
  
RRiissoorrssee  
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222255)) PPooiicchhéé  ii  ssiinnddaaccaattii  iinn  qquueessttaa  rreeggiioonnee  hhaannnnoo  ssppeessssoo  ddiiffffiiccoollttàà  ddii  nnaattuurraa  
ffiinnaannzziiaarriiaa  ppeerr  cciiòò  cchhee  rriigguuaarrddaa  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aallllee  aattttiivviittàà  qquuoottiiddiiaannee  ddeellllaa  FFEEMM,,  
llaa  FFEEMM  ffoorrnniirràà  uunn  aaiiuuttoo  ssttrraaoorrddiinnaarriioo  aallllee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ddeellll’’EEuurrooppaa  ssuudd--oorriieennttaallee,,  
ccoossìì  ddaa  mmeetttteerrllee  iinn  ccoonnddiizziioonnii  ddii  ppaarrtteecciippaarree  rreeggoollaarrmmeennttee  aaii  ccoommiittaattii  ddeellllaa  FFEEMM..  
  
222266)) LLaa  FFEEMM  ccoonnttiinnuueerràà  iinnoollttrree  aadd  aannddaarree  iinnccoonnttrroo  aaii  bbiissooggnnii  ddii  ttaallii  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  
ccoonnvvooccaannddoo  aallmmeennoo  uunnaa  vvoollttaa  aallll’’aannnnoo  llee  rriiuunniioonnii  ddeeii  pprroopprrii  ccoommiittaattii  ssuullllee  ppoolliittiicchhee  ee  
ddii  qquueellllii  ddii  sseettttoorree  nneellllaa  rreeggiioonnee  iinn  qquueessttiioonnee,,  ccoossìì  ddaa  ggaarraannttiirree  mmaaggggiioorree  
ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  ee  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddii  ttaallii  ssiinnddaaccaattii  nneell  llaavvoorroo  qquuoottiiddiiaannoo  ddeellllaa  
ffeeddeerraazziioonnee..  
  
222277)) VVeerrrràà  pprreeddiissppoossttoo  uunn  ssiisstteemmaa  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  iinntteerrnnoo  cchhee  ppeerrmmeettttaa  aallllee  
oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ddeellllaa  rreeggiioonnee  ddii  ssccaammbbiiaarrssii  iinnffoorrmmaazziioonnii  ee  aaggggiioorrnnaarrssii  rreecciipprrooccaammeennttee  
cciirrccaa  qquuaannttoo  eemmeerrssoo  nneellll’’aammbbiittoo  ddeellllee  ddiivveerrssee  ssttrruuttttuurree  ooppeerraattiivvee  ddeellllaa  FFEEMM  ddii  ccuuii  
ffaannnnoo  ppaarrttee;;  cciiòò  ddoovvrreebbbbee  ffaacciilliittaarree  uunn  uuttiilliizzzzoo  oottttiimmaallee  ddeellllee  rriissoorrssee  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ee  
ggaarraannttiirree  llaa  rreeggoollaarriittàà  ddeellllee  ccoommuunniiccaazziioonnii  ee  ddeellllaa  ccooooppeerraazziioonnee..    
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EESSIIGGEENNZZEE  IINNFFRRAASSTTRRUUTTTTUURRAALLII    
PPaattttoo  ddii  ssoolliiddaarriieettàà  
 
228) La FEM continuerà a valorizzare il Patto di Solidarietà tra i propri affiliati come 
strumento per la promozione dei servizi transnazionali offerti alle organizzazioni 
facenti parte della FEM. 
Allo stesso tempo, i membri della FEM sono invitati, sulla base delle esperienze 
acquisite, ad avanzare proposte per migliorare e ampliare ulteriormente il Patto di 
Solidarietà. 
  
222299)) LLaa  FFEEMM  ccoonnttiinnuueerràà  aa  rriifflleetttteerree  ssuullllaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddeellllaa  ddooppppiiaa  iissccrriizziioonnee,,  oovvvveerroo  
ssiiaa  aallll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  nnaazziioonnaallee  aaffffiilliiaattaa  aallllaa  FFEEMM  cchhee  ddiirreettttaammeennttee  aallllaa    FFEEMM..  NNeelllloo  
ssttuuddiioo  ddeell  pprroobblleemmaa  ssii  eessaammiinneerràà  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ccoommbbiinnaarree  ggrraadduuaallmmeennttee  
ll’’aappppaarrtteenneennzzaa  aadd  uunn’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  nnaazziioonnaallee  aaffffiilliiaattaa  aallllaa  FFEEMM  ee  ll’’aaddeessiioonnee  ddiirreettttaa  
aallllaa  FFEEMM..  IInn  ttaallee  pprroossppeettttiivvaa,,  llaa  FFEEMM  vvaalluutteerràà  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  iinnttrroodduurrrree  uunnaa  tteesssseerraa  
ddii  iissccrriizziioonnee  eeuurrooppeeaa  aallllaa  FFEEMM..  
    
PPoolliittiiccaa  ppeerr  ggllii  ssccaammbbii  ddii  ppeerrssoonnaallee  
  
223300)) LLaa  FFEEMM  ssttaa  mmeetttteennddoo  aa  ppuunnttoo  uunn  pprrooggeettttoo  ddii  ““SSttaaffff  nneettwwoorrkkiinngg””  cchhee  
ccooiinnvvoollggeerràà  iill  ppeerrssoonnaallee//ddiirriiggeennttii  ddeeii  ddiippaarrttiimmeennttii  ppeerr  llee  rriissoorrssee  uummaannee..  NNeellll’’aammbbiittoo  
ddii  ttaallee  pprrooggeettttoo,,  llaa  FFEEMM  ccoonnttiinnuueerràà  aa  ppoorrttaarree  aavvaannttii  iinniizziiaattiivvee  ee  ssppeerriimmeennttaazziioonnii  cchhee  
ffaavvoorriissccaannoo  lloo  ssccaammbbiioo  ddii  ppeerrssoonnaallee  ttrraa  llee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ee  aapppprrooffoonnddiissccaannoo  llee  
ppootteennzziiaalliittàà  ddii  uunnaa  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  ccoonnggiiuunnttaa  ddeell  ppeerrssoonnaallee  ttrraa  llaa  FFEEMM  ee  llee  
oorrggaanniizzzzaazziioonnii  aaffffiilliiaattee..  TTaallii  iinniizziiaattiivvee  ccoommppoorrtteerraannnnoo  aanncchhee  aattttiivviittàà  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  
ccoonnggiiuunnttaa  aa  lliivveelllloo  nnaazziioonnaallee,,  ttrraannssnnaazziioonnaallee  eedd  eeuurrooppeeoo..  
    
SSttaammppaa  ee  ccoommuunniiccaazziioonnee  
  
223311)) LL’’oobbiieettttiivvoo  ppeerr  iill  ppeerriiooddoo  22000033--22000077  eerraa  qquueelllloo  ddii  mmooddeerrnniizzzzaarree  
ll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeellll’’uuffffiicciioo  ssttaammppaa,,  ddeell  ssiittoo  WWeebb  ee  ddeeggllii  ssttrruummeennttii  ccoommuunniiccaattiivvii  
ddeellllaa  FFEEMM,,  ee  ccoonnssoolliiddaarree  llee  rreellaattiivvee  iinnffrraassttrruuttttuurree..  
  
UUffffiicciioo  ppuubbbblliicchhee  rreellaazziioonnii  
  
223322)) AAllll’’iinniizziioo  ddeell  22000066  èè  ssttaattoo  ccrreeaattoo  iill  nnuuoovvoo  uuffffiicciioo  ppuubbbblliicchhee  rreellaazziioonnii  ddeellllaa  FFEEMM,,  
aavveennttee  iill  ccoommppiittoo  ddii  ccoooorrddiinnaarree  ttuuttttee  llee  aattttiivviittàà  rreellaattiivvee  aa  ssiittoo  WWeebb,,    ccoommuunniiccaattii  
ssttaammppaa,,  ccoonnffeerreennzzee  ssttaammppaa,,  ppuubbbblliiccaazziioonnii,,  vviissiittee,,  rraappppoorrttii  ccoonn  ggllii  uuffffiiccii  ssttaammppaa  ddeellllee  
oorrggaanniizzzzaazziioonnii  aaffffiilliiaattee  ee  mmoossttrree..    
    
CCooooppeerraazziioonnee  ppiiùù  ssiisstteemmaattiiccaa  ccoonn  llaa    ssttaammppaa  ssiinnddaaccaallee  
  
223333)) LLaa  FFEEMM  iinnvviitteerràà  dduuee  vvoollttee  aallll’’aannnnoo  ii  rreessppoonnssaabbiillii  ee  ii  rreeddaattttoorrii  ddeeggllii  uuffffiiccii  ssttaammppaa  
ee  ppuubbbblliiccaazziioonnii  ddeellllee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  aaffffiilliiaattee,,  ppeerr  ddiissccuutteerree  ddeeii  tteemmii  cchhee  FFEEMM  iinntteennddee  
sseegguuiirree  ee  ddeell  llaavvoorroo  cchhee  hhaa  iinn  pprrooggrraammmmaa..  
  
  
IInnffoorrmmaazziioonnee  ee  ccoommuunniiccaazziioonnee  
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223344)) DDuurraannttee  llaa  pprriimmaavveerraa  ddeell  22000066  èè  ssttaattaa  rriiaattttiivvaattaa  llaa  NNeewwsslleetttteerr,,  ssttrruummeennttoo  cchhee  
ddoovvrreebbbbee  ffaacciilliittaarree  uunnaa  mmiigglliioorree  vveeiiccoollaazziioonnee  ddeellllee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ttrraa  llaa  SSeeggrreetteerriiaa  ee  llee  
oorrggaanniizzzzaazziioonnii  aaffffiilliiaattee..  PPuurrttuuttttaavviiaa,,  ttaallee  ssttrruummeennttoo  vveerrrràà  uulltteerriioorrmmeennttee  ttrraassffoorrmmaattoo  
ee  mmiigglliioorraattoo  nneell  ccoorrssoo  ddeell  pprroossssiimmoo  ppeerriiooddoo  ccoonnggrreessssuuaallee,,  ccoonn  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ppeerr  llee  
oorrggaanniizzzzaazziioonnii  aaffffiilliiaattee  ddii  ccoonnttrriibbuuiirree  aallllaa  nneewwsslleetttteerr..  TTaallii  ccoonnttrriibbuuttii  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  
oorrggaanniizzzzaattii  oo  ssuu  bbaassee  nnaazziioonnaallee  ee  ssuu  bbaassee  rreeggiioonnaallee..  NNeell  nnoovveemmbbrree  22000066  èè  ssttaattoo  
iinnoollttrree  ccrreeaattoo  uunnoo  ssppaazziioo  ppeerr  lloo  ssccaammbbiioo  ddii  mmeessssaaggggii  ttrraa  ii  rreessppoonnssaabbiillii  ddeeggllii  uuffffiiccii  
ssttaammppaa  ddeellllee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  aaffffiilliiaattee,,  cchhee  ddoovvrreebbbbee  uulltteerriioorrmmeennttee  ccoonnttrriibbuuiirree  aa  
mmiigglliioorraarree  lloo  ssccaammbbiioo  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnii..  
    
  
SSiittoo  wweebb  
  
223355)) Il sito web della FEEMM  èè  ssttaattoo  ccrreeaattoo  iill  1100  aapprriillee  22000066;;  aallccuunnee  ppaarrttii  ddeell  ssiittoo  ssoonnoo  
ooggggii  ddiissppoonniibbiillii  aanncchhee  iinn  tteeddeessccoo  ee  ffrraanncceessee..  LLee  ppaaggiinnee  ddeell  ssiittoo  rreellaattiivvee  aallllee  
oorrggaanniizzzzaazziioonnii  aaffffiilliiaattee  ssoonnoo  ssttaattee  uulltteerriioorrmmeennttee  ssvviilluuppppaattee  nneellll’’oottttoobbrree  ddeell  22000066,,  ee  
vveerrrraannnnoo  uulltteerriioorrmmeennttee  aammpplliiaattee  iinn  ffuuttuurroo..  EE’’  ssttaattaa  ccrreeaattoo  aanncchhee  uunn    ddaattaabbaassee  ddii  
iimmmmaaggiinnii,,  cchhee  ccoommpprreennddee  ffoottoo  ddii  iinniizziiaattiivvee  oorrggaanniizzzzaattee  ddaallllaa  FFEEMM  ee  ddaaggllii  aaffffiilliiaattii..  
  
223366)) Il sito viene costantemente migliorato e modificato, per fornire il miglior 
servizio possibile agli utenti, e per rispondere a nuovi bisogni, quali la registrazione 
oonn  lliinnee  ppeerr  llee  ccoonnffeerreennzzee  ee  nnuuoovvee  aarreeee  pprrootteettttee  ddaa  ppaasssswwoorrdd  ppeerr  aallccuunnii  ggrruuppppii  ddii  
llaavvoorroo..  
  
AAttttiivviittàà  
223377))  
§§  CCoonnttiinnuuaannoo  llee  rriiuunniioonnii  ccoonn  ggllii  uuffffiiccii  ssttaammppaa  ddeeggllii  aaffffiilliiaattii,,  dduuee  vvoollttee  aallll’’aannnnoo..  LL’’iiddeeaa  
èè  ddii  aalltteerrnnaarree  llaa  sseeddee  ddeellllee  rriiuunniioonnii  ffrraa  llee  ddiivveerrssee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  aaffffiilliiaattee,,  iinn  qquueessttoo  
mmooddoo  iinnccrreemmeennttaannddoo  aanncchhee  lloo  ssccaammbbiioo  ddii  eessppeerriieennzzee..  
§§  SSoolluuzziioonnii  oonn  lliinnee    
VVeerrrraannnnoo  ddiissccuussssee  ee  ssvviilluuppppaattee  aallttrree  ssoolluuzziioonnii  oonn  lliinnee..  
§§  DDeepplliiaanntt  
VVeerrrràà  rriinnnnoovvaattoo  ee  rriissttaammppaattoo  iill  ddeepplliiaanntt  ddeellllaa  FFEEMM,,  cchhee  èè  ddiissppoonniibbiillee  iinn  ttrree  lliinngguuee::  
iinngglleessee,,  tteeddeessccoo  ee  ffrraanncceessee..  
§§  NNeewwsslleetttteerr  
LLaa  nneewwsslleetttteerr  vveerrrràà  mmooddeerrnniizzzzaattaa,,  ccoonn  uunn  ffoorrmmaattoo  ee  mmaaiill,,  ee  lliinnkk  ssoollttaannttoo  aallllee  nnoottiizziiee  
ee  aallllee  ccoommuunniiccaazziioonnii  ddii  iinniizziiaattiivvee  ppuubbbblliiccaattee  ssuull  ssiittoo  ddeellllaa  FFEEMM..  
§§  DDaattaa  bbaassee  ddii  ccoonnttaattttii  oonn  lliinnee  ((ccoossiiddddeettttaa  lliissttaa  pphhpp))  
QQuueessttoo  ssiisstteemmaa  ccoonnsseennttee  uunnoo  ssccaammbbiioo  ddii  eelleenncchhii  ddii  ccoonnttaattttii  ffrraa  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  
aaffffiilliiaattee  ee  SSeeggrreetteerriiaa,,  nnoonncchhéé  uunn  mmiigglliioorree  uussoo  ddeeggllii  iinnddiirriizzzzaarrii  ee  ccoonnttaattttii  ggiiàà  aa  
ddiissppoossiizziioonnee  ddeellllaa  SSeeggrreetteerriiaa..  
____________________________  
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