
 
 

Pressemelding 
fra fagforeningenes signatarer til avtalen for Det europeiske samarbeidsutvalget i 

GDF SUEZ den 6. mai i Paris. 
 
Etter en fusjon mellom GDF og Suez besluttet Det europeiske samarbeidsutvalget 
(ESU) i de to selskapene å gå sammen for å reforhandle og integrere deres avtaler i 
ESU. Siden denne beslutningen ble tatt, har representanter fra fagforeningene i de 
land hvor GDF SUEZ utøver sin virksomhet forhandlet med ledelsen. De har vært 
støttet av en representant fra hvert av de europeiske fagforbundene EPSU og 
EMCEF. Resultatet er en modellavtale for alle ESU. Som særlig betydningsfull 
fremstår definisjonen av tverrnasjonalitet innen ESUs kompetanseområde, samt 
omfanget og måten ESU konsulteres på. 
 
Den nye avtalen for ESU GDF SUEZ anser også at saker regnes som tverrnasjonale 
dersom de gjelder et datterselskap utenfor Frankrike, og som følger av en beslutning 
som er truffet av det dominerende selskapet, eller som er en direkte konsekvens av 
en av konsernets retningslinjer. 
 
Dessuten kan selskaper hvor GDF Suez har en eierandel på 10 til 50 %, og som har 
en særskilt posisjon i gruppen, representeres i ESU med enten en observatør eller 
tilleggsmedlemmer. Dette har ført til to tilleggsmedlemmer i ESU fra det spanske 
selskapet Agbar. 
 
Med konsultasjon i ESU menes igangsettelse av en dialog og meningsutveksling 
mellom de ansattes representanter og ledelsen, på et tidspunkt, på en måte og med 
et innhold som gjør det mulig for de ansattes representanter å avgi, på grunnlag av 
de fremlagte opplysningene, en uttalelse som kan få en hensiktsmessig virkning. 
Debatten rundt disse retningslinjene skal gjøre det mulig for de ansattes 
representanter å uttrykke sin mening og for ledelsen å gi svar. 
 
Det nye ESU GDF SUEZ vil bestå av 65 medlemmer, samt to inviterte personer fra 
de europeiske fagforbundene. ESU vil møtes to ganger per år. Et arbeidsutvalg 
bestående av 14 medlemmer møtes månedlig. 6 faste arbeidsgrupper vil etableres 
innen 3 hovedområder for sosiale spørsmål og for 3 virksomhetsområder. Disse 
arbeidsgruppene vil møtes to ganger per år. De har muligheten til å invitere 
sakkyndige, på samme måte som ESU.  
 
ESU kan for øvrig bestemme å innhente egen sakkyndig konsultasjon, og har et 
budsjett på 80 000 euro/år til dette formålet. 
 
ESUs medlemmer har rett til 5 dager opplæring per år. Denne opplæringen kan gis 
av fagforbundene og deres medlemmer. I tillegg vil selskapet gi språkopplæring. Det 
kan gis uttelling i yrkeskarrieren for den opparbeidede erfaring og kompetanse hvert 
medlem i ESU oppnår gjennom utøvelsen av sitt mandat.  
 
Den nye avtalen for ESU legger også opp til kontinuitet i fremtidige reforhandlinger 
ved utvikling av konsernet. ESU GDF SUEZ vil fortsette å eksistere inntil en ny avtale 
undertegnes.  
 
Etter at det nye, europeiske direktivet for ESU blir godtatt, vil denne avtalen gi en ny, 
dynamisk offensiv for forhandling for selskaper med nye rettigheter og et middel for 
ESU ved sosial dialog. 
 



Etter at denne avtalen blir undertegnet 6. mai, skal det velges og utnevnes nye 
medlemmer i ESU, samt en sekretær og medlemmer i arbeidsutvalget. Det vil 
utarbeides et internreglement, og de nye medlemmene i ESU må møtes for å sørge 
for en vellykket implementering av denne avtalen.  
 
Denne nye avtaleteksten for ESU ble undertegnet 6. mai i Paris. 


