
 
A GDF SUEZ Európai Üzemi Bizottságának nevében 

a május 6-án Párizsban megkötésre kerülo megállapodás szakszervezeti 
aláíróinak sajtónyilatkozata  

. 
 
A GDF és a Suez között létrejött fuzionálás következtében a két társaság Európai 
Üzemi Bizottságai (EÜB) megállapodásaik felülvizsgálata és összeolvasztása 
érdekében egy eljárási módot határoztak meg. Ettol fogva azon országok 
szakszervezeti képviseloi, amelyekben a  GDF SUEZ jelen van, az EPSU és az 
EMCEF európai szakszervezetek képviseloinek támogatásával, az igazgatósággal 
tárgyalásba léptek. Az eredmény egy olyan megállapodás, amely minden EÜB 
számára példát képezhet. Kiemelten példaszeruek a transznacionalitás 
meghatározása amely az EÜB hatáskörébe foglalt, az EÜB övezete és az EÜB 
konzultálási módja. 
 
Az új GDF SUEZ EÜB megállapodás transznacionálisnak minosíti mindazokat a 
témákat, amelyek Franciaországon kívül lévo leányvállalatot érintenek, a domináns 
vállalat döntésével kapcsolatosak, vagy amelyek a csoport által bevezetett 
orientációk egyikének közvetlen következményei. 
 
Azonfelül azok a vállalatok, amelyekben a GDF Suez 10 - 50%-os részesedéssel 
rendelkezik, és amelyek a Csoportban egy rendkívüli helyzetet élveznek, az EÜB-
ben megfigyelo vagy kiegészíto tagok személyében képviseltethetik magukat. Ennek 
következtében a spanyol Agbar képviselete két taggal bovül. 
  
Az EÜB konzultációja a munkavállalók képviseloi és az igazgatóság közötti 
párbeszéd és eszmecsere létrehozását jelenti, egy adott pillanatban, meghatározott 
módon és olyan tartalommal, amelynek segítségével a kapott információk alapján a 
munkavállalók képviseloi ésszeru határidovel hatékony érvényesüléssel járó 
véleményt tudnak alkotni. Ezeket az orientációkat érinto tárgyalás a munkavállalók 
véleményének meghozatalát és az igazgatóság válaszainak megadását teszi 
lehetové. 
 
Az új GDF SUEZ EÜB 65 tagból és két, az európai szakszervezeti föderációktól 
meghívott személybol tevodik össze. Az EÜB évente kétszer ülésezik. Egy 14 tagból 
álló szukköru bizottság havonta egyszer ül össze. Három szociális és három 
tevékenységi területtel foglalkozó, összesen hat állandó munkacsoport jön létre. 
Ezek a munkacsoportok évente kétszer ülnek össze. Az EÜB példájára ezek a 
csoportok is meghívhatnak szakértoket.  
 
Másrészt az EÜB szakértoi tanulmányokat maga is kezdeményezhet; ezeknek a 
fedezetére évi 80.000 eurós költségvetéssel rendelkezik. 
 
Az EÜB tagjai évi 5 napi továbbképzésre jogosultak. Ezt a képzést tarthatják az 
engedéllyel rendelkezo oktatási szervezetek vagy az országos vagy európai 
szakszervezeti föderációk, illetve konföderációk. Ettol függetlenül az EÜB összes 
tagja részesül egy (francia vagy angol) nyelvi képzésben. Az EÜB tagsági mandátum 
gyakorlása során szerzett tapasztalat és kompetenciák a tag szakmai 
pályafutásában érvényesíthetok. 
 
Ez az új EÜB megállapodás a folyamatosságot is elorelátja a Csoport alakulása 
következtében létrejövo újabb egyeztetések, felülvizsgálatok során. A GDF SUEZ 
EÜB addig él tovább, amíg egy új megállapodás aláírásra nem kerül.  



 
Az EÜB-kre vonatkozó új direktíva érvénybe lépése után ez a megállapodás új, 
dinamikus lendületet ad arra, hogy a szociális párbeszéd központjában levo EÜB-k 
tárgyalásaik folyamán a vállalatokban újabb jogokért és eszközökért léphessenek fel. 
 
Ennek a megállapodásnak május 6-i aláírása után az EÜB tagjainak, valamint egy 
titkárnak és a szuk bizottság tagjainak megválasztására illetve kinevezésére kerül 
sor. Egy belso szabályzat kerül megalkotásra és az EÜB új tagjai a megállapodás 
ismét sikeres gyakorlatbavitele érdekében összeülnek.  
 
Az új EÜB megállapodás szövege Párizsban, május 6-án kerül aláírásra. 


