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A JÖVŐ DIGITÁLIS
Egységes digitális piac
DG Informatika (DIGIT)
Az EU digitális belső piac
stratégiájának három pillére
1. Jobb hozzáférés a digitális árukhoz és
szolgáltatásokhoz
2. Optimális keretfeltételek a digitális
hálózatoknál és szolgáltatásoknál
3. A digitális gazdaság a növekedés
motorja
Feladatunk:
Új munka és együttműködési lehetőségek
megteremtése a munkatársak számára.

A JÖVŐ DIGITÁLIS
Egységes digitális piac

AZ IKT ágazat digitalizálása
Ágazati struktúra
o

vállalat |üzleti területek | termékek
szolgáltatások | ügyfélszolgálat

Alágazatok
Információs technológia
o IT-hardver | szoftver | IT szolgáltatások
Telekommunikáció
o TK infrastruktúra | TK készülékek |TK szolgáltatások

Munka és foglalkoztatás a munka digitális
világában
Innovációk, technológiák, és piaci trendek
o

……..

infrastruktúra-megoldások |felhő alapú
számítástechnika | dolgok internete és ipar 4.0 |
Big Data | digitális platformok | mobil
számítástechnika | mesterséges intelligencia |
digitális egészség

A TELEKOM DIGITÁLIS ÜZLETI MODELLJE
All-IP migrálás
o
o

az új IP technológia kivált minden eddigi klasszikus TC
technológiát
a számítógépközpontok központi szoftvere felváltja a
decentrális, régebbi hardvert

Pán Európai Hálózat
o
o

határokon átnyúlóan központosítja a vállalatcsoport
értékteremtési láncának jelentős részét
a jelenleg országonként (decentrálisan) előállított
szolgáltatásokat a jövőben egyetlen országban, központosítva
állítják elő

Összevont szolgáltatóközpontok
o

határokon átnyúlóan központosítja a vállalatcsoport belső
szolgáltatásainak jelentős részét

Egyéb stratégiák és üzleti modellek

FÓKUSZBAN (1) Munka 4.0 – AZ IKT ÁGAZAT TÉMÁI
FOGLALKOZTATÁS
• munkahelyek (plusz/mínusz) | munkahelyek minősége
foglalkoztatás típusai (teljes és részmunkaidő,
kölcsönmunkaerő, határozott időre szóló szerződések) |
szakmunkások mobil munkavégzése | crowdworking
|kiszervezés

MUNKAIDŐ
• munkaidő-rendszerek | rugalmasabb túlórák |
független időbeosztás| munka-magánélet egyensúly

KVALIFIKÁCIÓ
• magasabb képzettség | digitális képességek
lekvalifikálása | rendszeres továbbképzés |
munkaerő-fejlesztés

KOMPETENCIA
• digitális kompetencia | önálló munkavégzés |
hierarchiák | karrierek| előléptetés | vezetői
felelősség

MUNKASZERVEZET
• munkaszervezet | kvalifikált munkavégzés |
egészséges munka | tanulást támogató munka
|életkornak megfelelő munka | növekvő munkateher
(pszichés / fizikai)

ADATVÉDELEM
• foglalkoztatási adatok | az EU adatvédelmi
rendelet betartásának ellenőrzése

MUNKAVÁLLALÓI EGYEZTETÉS
• munkavállalói jogok (tájékoztatás, konzultáció, együttdöntés)
• érdekképviselet (szakszervezetek, európai üzemi tanácsok)
• eszközök (kollektív szerződések, ágazati megállapodások, szociális dialógus)

FÓKUSZBAN (2) DIGITÁLIS MUNKA A DEUTSCHE TELEKOM VÁLLALATCSOPORTNÁL
A digitalizáció esélyei és kockázatai
A digitális üzleti modellek
kihatása a munkára és
foglalkoztatásra?

foglalkoztatás

• automatizált kézi munka (racionalizálás)
• érintett: számos munkahely, az egyszerű tevékenységtől kezdve az összetett feladatokig
| a vállalatcsoport minden vállalatánál
• munkahelyek megszűnése | új munkahelyek létrejötte (negatív a munkahely-mérleg?)
• a fennmaradó és az új munkahelyeken is új, digitális képességekre van szükség
(melyekre?)

Országok, telephelyek, üzleti területek
munkaidő
munkakörülmények
kvalifikáció
kompetencia

• az európai értékteremtési lánc átrendeződése
• a szolgáltatások központi összevonása
• érintett: minden üzleti terület
• munkahelyek szűnnek meg a nemzeti vállalatoknál
• új munkahelyek a nearshore telephelyeken
• regionális egyidejűség hiánya

Európai Üzemi Tanács
adatvédelem
érdekképviselet

• változások értékelése – kihatások mérlegelése
• cselekvési mezők beazonosítása – prioritások meghatározása
• az EÜT megállapodás adta lehetőségek felülvizsgálata és kiaknázása
• az európai és országos együttműködés megszervezése
• EÜT cselekvési katalógus összeállítása (napirend a Munka 4.0 témákkal)
• végrehajtási terv elkészítése

RÖVID ÁTTEKINTÉS: TÉMÁK ÉS SÚLYPONTOK
Európai szakszervezeti és EÜT együttműködés
végrehajtás: 2017. december 1. – 2019. szeptember 30.

Európai munkavállalói
együttműködés

Digitalizáció és
Munka 4.0

Szakszervezeti stratégia

Európai
érdekképviselet

Ágazati politika
Intenzívebb
tájékoztatás és
eszmecsere
vállalati és ágazati
ismeretek

koncepciók és
stratégiák
eszközök
részvétel és
együttműködés

Deutsche Telekom EÜT

Elemzés, tudás,
kompetencia,
szakismeret

a digitalizáció esélyei és
kockázatai

a digitalizáció esélyei és
kockázatai

fejlemények és
trendek

foglalkoztatás és
munkaszabványok

dolgozók, munka és
foglalkoztatás

a Munka 4.0-val szemben
támasztott követelmények

munkaerő,
munkahelyek és a
munkahelyi szabványok

elemzések és
cselekvési mezők

a munka és foglalkoztatás
sarkalatos pontjai

célkitűzések és
formálási alapelvek

eszközök és intézkedések

(ágazat és Telekom)

f
a Deutsche Telekom Európai Üzemi Tanácsa
(EÜT)
országos és európai szakszervezetek
Arbeit und Leben Bielefeld e.V. (DGB|VHS)

képzés és szakemberek
EÜT cselekvési mezők
EÜT megállapodás

EÜT gyakorlat

A Munka 4.0
szakszervezeti
irányelvei az IKT
ágazatban
(ágazati politika)

EÜT "One
Telekom“
napirend
európai
érdekképviselet
és részvétel a
Munka 4.0
alakításában
(Deutsche
Telekom EÜT)

EURÓPAI PARTNEREK
Európai munkavállalói együttműködés a Munka 4.0 szabályozása érdekében
Projekttámogató (EU felelős)
DE

Társult szervezetek (operatív partner)

Arbeit und Leben Bielefeld e.V.
(DGB|VHS)

Társbejelentő (stratégiai partner)

BE

UNI Europa

DE

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

PL

NSZZ "Solidarnosc"
T-Mobile Polska S.A.

DE

Deutsche Telekom Európai
Üzemi Tanács

AT

ÖGB / Gewerkschaft der
Privatangestellten, Druck,
Journalismus, Papier (GPA-djp)

HU Távközlési Szakszervezet

HR

Hrvatski sindikat
telekomunikacija

GR

Greek Telecom
Employees' Federation

ES

Commissiones Obreras,
Federación de servicios

RO

SINDICATUL NATIONAL
din TELECOMUNICATII

EBR | EWC
Deutsche Telekom

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ÉS RÉSZVÉTEL
Projektirányító
bizottság

ülések

2018. február

2018. július

2019. május

HST (HR)
1

DT EÜT
2

2019.
szeptember

CCOO servicios
1

részvétel
ÖGB/GPA-djp (AT)
1

Európai
projektcsoport

2018. március

ülések

nyitó
rendezvény

DT EÜT

részvétel

Arbeit und Leben BI
2

2019. június

Munka 4.0 - workshopok
2018. október

2019. január

2019. április

WS 1

WS 2

WS 3

ÖGB/GPA-djp (AT)

UNI Europa

ver.di (DE)

OME-OTE (GR)

SNTc (RO)

HST (HR)
NSZZ
"Solidarnosc" (PL)

záró
konferencia

CCOO servicios
(ES)
TÁVSZAK (HU)

Arbeit und Leben BI
és külső szakértők

Szakszervezeti ágazati
politika
IKT – ágazat

DIGITALIZÁCIÓ ÉS MUNKA 4.0

Európai irányelvek „Digitalizáció és Munka 4.0
Szakszervezeti célkitűzések az IKT ágazat „Munka 4.0“ európai
szabványai érdekében

Országos IKT ágazati
profilok
strukturális adatok,
fejlődés és ágazati
trendek
esélyek és kockázatok
foglalkoztatási
kihívások

3. európai workshop
Együttdöntés és Munka 4.0

Európai érdekképviselet
Deutsche Telekom EÜT

„One Telekom“ EÜT napirend
célok, cselekvési mezők, és a
„Munka 4.0“ alakítása a
Deutsche Telekom vállalatcsoportnál

Országos Telekom
térképek
strukturális adatok

2. európai workshop
Foglalkoztatás és Munka 4.0
1. európai workshop
Innováció és Munka 4.0

8 országos szakszervezet
AT | DE | GR |HU | HR | ES | RO | PL és UNI Europa

(Telekom)

a digitalizáció kihívásai
esélyek kockázatok és
befolyásolási alapelvek
cselekvési mezők (EÜT)

Deutsche Telekom Európai Üzemi Tanács (EÜT)
33 tag 16 uniós tagállamból

ORSZÁGOS IKT ÁGAZATPROFILOK
KI
A projektben rész vevő szakszervezeti képviselők
összegyűjtik az ágazati információkat és ennek alapján
elkészítik az országos IKT ágazatprofilokat.

Résztvevő szakszervezetek
DE | ES |PL | AT |HU | HR | RO | GR

MEDDIG
A leadási határidő 2018. június 15.
FELHASZNÁLÁS
(1) A három workshop tématára
(2) Önálló projekteredmény, az IKT ágazat európai
ismertségének növelése érdekében
VOLUMEN kb. 4-5 oldal

TARTALOM
 Országos ágazati struktúra (fontos tények)

 A digitalizáció okozta ágazati változások (jelenleg és a jövőben)
 A munka, a kvalifikáció és a foglalkoztatás fejlődése (esélyek és kockázatok)
 Munkavállalói beleszólás és érdekképviselet (országos és európai szinten)
Lásd az IKT ágazat részletes profilmátrixát

ORSZÁGOS TELEKOM TÉRKÉP
KI
Az EÜT tagok hasonló felépítésű országos Telekom térképet
készítenek.

EÜT tagok
AT | BE | CZ |DK | FR | DE | GR | HU | IT
|HR | NL | PL | RO | SK | ES | UK

MEDDIG
A leadási határidő 2018. június 15.
FELHASZNÁLÁS
(1) A három workshop tématára
(2) Önálló projekteredmény, ebből készül az összevont
európai Telekom atlasz
VOLUMEN kb. 3-4 oldal
TARTALOM
 Aktuális gazdasági és foglalkoztatáspolitikai struktúraadatok (Telekom profil)
 A digitalizáció okozta strukturális változások (Deutsche Telekom)
 Kihatás a munkára, a kvalifikációra és a foglalkoztatásra (lehetőségek és kockázatok)
 A Munka 4.0 befolyásolásának elsődleges cselekvési mezői (cselekvési katalógus)
 Munkavállalói részvétel és érdekképviselet
 EÜT perspektíva: A jövőben a következő változásokra számítok!
Lásd a Telekom térkép részletes mátrixát

Fő tevékenységünk: a Munka 4.0 workshopok
1. workshop

Digitalizáció,
innováció és a
munka

2. workshop
Foglalkoztatás és
munkafeltételek

3. workshop
Munkavállalói
részvétel és
érdekképviselet

• Az 1. workshop keretében közösen elemezzük és értékeljük a digitalizáció, az
innováció és a foglalkoztatás közötti összefüggéseket. A workshop egyik
legfontosabb célja, hogy elemezzük az ágazatot/a Telekom vállalatcsoportot
érintő digitális változásokat, és beazonosítsuk annak esélyeit és kockázatait.
Ennek alapján kidolgozzuk a munkaorientált innovációs út alapjait.

• A 2. workshop azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy a digitális munka világában
hogyan változik a munkahelyi tevékenység, a foglalkoztatási volumen, a
munkaerő összetétele és struktúrája, a munkahelyek, a kvalifikáció és a munka
tartalma, illetve azzal, hogy hogyan kell alakítani és befolyásolni a munka és a
struktúrák változását a „Munka 4.0“ világában. Ehhez olyan ágazatpolitikai
stratégiákra és vállalatpolitikai cselekvési modellekre van szükség, melyek szorosan
kapcsolódnak az IKT ágazat európai infrastruktúrájához és a Telekom
vállalatcsoporthoz.

• A 3. workshop a munkavállalói jogokkal foglalkozik. Itt a következő kérdésekre
keresünk választ: Melyek az elsődleges érdekek és cselekvési mezők? Hogyan
lehet hatékonyabban érvényesíteni jelenlegi jogainkat és lehetőségeinket?
Bővíteni és módosítani kell ezeket a jogokat a digitális gazdaság miatt? A kérdések
sikeres megválaszolásához európai és országos szinten is intenzívebb
együttműködést kell kialakítani az ágazati és vállalati munkavállalói
érdekképviseletek között.

Fő tevékenységünk: a Munka 4.0 workshopok

Mindhárom Munka 4.0 workshop egy lényegi kérdéssel foglalkozik:
Hogyan tudják a szakszervezetek, az európai üzemi tanácsok és a
munkavállalók aktívan befolyásolni a digitális munka bevezetését?
 Melyek a fontos, előtérben álló témák?
 Mit szeretnénk elérni?
 Milyen megoldásokat és javaslatokat tudunk felkínálni?

 Hogyan szeretnénk ezeket végrehajtani?

A projekt szervezése, menete és eredményei
1. WS Digitalizáció és
innováció

2. WS Munka és
foglalkoztatás

3. WS
Érdekképviselet

Résztvevők:
14 EÜT tag és szakszervezeti
képviselő

Résztvevők:
14 EÜT tag és szakszervezeti
képviselő

Résztvevők:
14 EÜT tag és szakszervezeti
képviselő

Időpont és időtartam:
2018. október / AT / 1,5 nap

Időpont és időtartam:
2019. január / HR / 1,5 nap

Időpont és időtartam:
2019. április / GR / 1,5 nap

előkészítés: az ágazati profilok és a Telekom térképek témái

MUNKAFOLYAMAT
o
o
o

tájékozódás és elemzés (fejlemények, témák, cselekvési mezők)
prioritások, célkitűzések és stratégiák kidolgozása (az ágazati szakszervezeti politika és az EÜT
érdekképviselet számára)
kezdeményezések kidolgozása és megvitatása (az ágazati munka és az EÜT tevékenység sarkalatos
pontjai)

EREDMÉNY
o
o
o

A WS 1 – 3 munkacsoport lényegi eredményét tartalmazó katalógus a következő területeken:
a „Digitalizáció és Munka 4.0“ ágazatpolitikai irányelvei
„One Telekom“ EÜT napirend
a projektcsoportot tájékoztató 1-3 workshop beszámoló
hírlevél a (külső) informálás és tájékoztatás miatt

-tól

-ig

helyszín

2018. II. 14.

2018. II. 15.

DE (Berlin)

2018. III. 1.

2018. III. 2.

DE (Bonn)

részt vevők
Irányító
Bizottság
projektcsoport
(minden partner)

fő rendezvény típusa
1. irányítóbizottsági ülés
8
finomhangolás és indítás
Nyitó rendezvény
42
indítás
2 . irányítóbizottsági ülés
8 köztes mérleg, workshop
előkészítés és tájékoztatás

2018. VII. 23. 2018. VII. 24. HU (Budapest)

Irányító
Bizottság

2018. X. 24.

2018. X. 25.

AT (Bécs)

1. munkacsoport
(EÜT és szaksz.)

18

1. workshop Digitalizáció,
innováció és Munka 4.0

2019. I. 14.

2019. I. 15.

HR (Zágráb)

2. munkacsoport
(EÜT és szaksz.)

18

2. workshop
Foglalkoztatás és Munka 4.0

2019. IV. 8.

2019. IV. 9.

GR (Athén)

3. munkacsoport
(EÜT és szaksz.)

18

3. workshop Munkavállalói
érdekképviselet és Munka 4.0

2019. V. 14.

2019. V. 15.

RO (Bukarest)

Irányító
Bizottság

2019. VI. 26.

2019. VI. 27.

ES (Barcelona)

projektcsoport
(minden partner)

2019. IX. 2.

2019. IX. 3.

PL (Varsó)

Irányító
Bizottság

3. irányítóbizottsági ülés
8 WS kiértékelés és a záró
konferencia előkészítése
Záró konferencia értékelés,
46
eredmények, transzfer
4 . irányítóbizottsági ülés
8 mérlegelés, következtetések,
további lépések

Közzététel és tájékoztatás

projekt-röplap

honlap
www.digit-project.eu.

műhelybeszámoló
1-3

hírlevél 1 - 3

országos IKT ágazati
profilok

országos Telekom
térkép

„Munka 4.0“
ágazatpolitikai
irányelvek

"One Telekom"
EÜT napirend

Önálló projekt honlap www.digit-project.eu
nyitó oldal

hírek

innovatív

kooperatív

aktív

informatív

a projektről

aktuális
események

Digitalizáció
és Munka 4.0

európai
partnerek

konferenciák

munkadokumentáció
és beszámolók

célok és
feladatok
tervezett
események

a honlap kétnyelvű
(német és angol)

várt
eredmények

napirend,
beszámolók,
anyagok

workshopok
napirend,
beszámolók,
anyagok

üzemi és
ágazati infók
profilok / térkép

1-3 hírlevél
Munka 4.0
kezdeményezések
Best Practices

és a projektben részt vevő országok nyelvén is
megjelennek
- bizonyos beszámolók és anyagok
- a részvételhez szükséges fontosabb dokumentumok

vélemények és
álláspontok
partnereink
mondták

