
 
 

Comunicat de presa  
al semnatarilor sindicali ai acordului privind Comitetul European de Întreprindere al GDF 

SUEZ, Paris, 6 mai.  
 
În urma fuziunii dintre GDF si Suez, Comitetele Europene de Întreprindere (CEÎ) ale celor 
doua întreprinderi au hotarât implementarea unei proceduri pentru renegocierea si 
integrarea acordurilor lor privind CEÎ. Prin urmare, reprezentanti ai sindicatelor din tarile în 
care opereaza GDF SUEZ, sprijiniti de câte un reprezentant din fiecare dintre federatiile 
europene EPSU si EMCEF, au purtat negocieri cu Directiunea. Rezultatul este un acord model 
pentru toate CEÎ. Sunt îndeosebi exemplare definitia problematicii transnationalitatii, aflata în 
competenta CEÎ, perimetrul sau si modul de consultare a CEÎ. 
 
În noul acord CEÎ GDF SUEZ se considera, de asemenea, ca fiind transnationale subiectele 
care privesc o filiala situata în afara Frantei care tin de o decizie a întreprinderii dominante 
sau care sunt o consecinta directa a uneia din orientarile luate de grup. 
 
Pe lânga aceasta, societatile în care GDF Suez detine o participare de 10 pâna la 50%  si 
care ocupa o pozitie speciala în cadrul grupului, pot fi reprezentate în CEÎ de un auditor sau 
de membri complementari. Aceasta duce la prezenta în cadrul CEÎ a doi membri suplimentari 
pentru întreprinderea spaniola Agbar. 
 
Consultarea CEÎ se întelege ca fiind stabilirea unui dialog si schimb de opinii între 
reprezentantii salariatilor si directiune, la un moment dat, într-un mod si cu un continut care 
sa permita reprezentantilor salariatilor ca, pe baza unor informatii puse la dispozitie, sa 
exprime un aviz care poate avea un efect util. Dezbaterea asupra acestor orientari trebuie sa 
conduca la exprimarea avizului din partea reprezentantilor salariatilor si a raspunsurilor din 
partea directiunii.  
 
Noul CEÎ GDF SUEZ va fi alcatuit din 65 de membri si doua persoane invitate din partea 
Federatiilor Sindicale Europene. CEÎ se întruneste de doua ori pe an. Un comitet restrâns, 
format din 14 membri, se întruneste lunar. Se vor constitui sase grupuri de lucru 
permanente, pentru trei domenii sociale si pentru cele 3 domenii de activitate. Aceste grupuri 
de lucru se întrunesc de doua ori pe an. Ca si CEÎ, grupurile de lucru permanente pot invita 
experti.  
 
De asemenea, CEÎ poate hotarî cu privire la propriile expertize, pentru care dispune de un 
buget de 80.000 euro/an. 
 
Membrii CEÎ au dreptul la 5 zile de formare pe an. Aceasta formare poate fi organizata de 
federatiile sindicale si organismele afiliate lor. În plus, întreprinderea prevede organizarea de 
cursuri de formare lingvistica. Experienta si competentele dobândite în exercitarea 
mandatului de membru al CEÎ pot fi valorificate în cadrul parcursului profesional al 
membrului respectiv. 
 
Noul acord CEÎ prevede, de asemenea, continuitatea în viitoarele renegocieri generate de 
evolutiile grupului. CEÎ GDF SUEZ va continua sa existe pâna la semnarea unui nou acord.  
 
Dupa adoptarea noii directive europene privind CEÎ, acest acord confera o noua dinamica 
ofensiva negocierii, în cadrul întreprinderilor, de noi drepturi si mijloace pentru comitetele 
europene de întreprindere aflate în centrul dialogului social.  
 



Ulterior semnarii, pe 6 mai, a acestui acord, va trebui sa fie alesi si desemnati membrii CEÎ, 
precum si secretarul si membrii comitetului restrâns. Se va stabili un regulament de ordine 
interna, iar noii membrii ai CEÎ va trebui sa se întruneasca pentru a proceda la punerea în 
aplicare cu succes a acordului.  
 
Textul acestui nou acord privind CEÎ a fost semnat pe 6 mai, la Paris. 


