
 
 

Pressmeddelande 
från de fackliga undertecknarna av avtalet för företagsrådet i GDF SUEZ den 6 

maj i Paris. 
 
Till följd av fusionen mellan GDF och Suez har de europeiska företagsråden (EWC) i 
de båda företagen beslutat om ett förfarande för omförhandling och integrering av 
sina EWC-avtal. Sedan dess har de fackliga representanterna i de länder där GDF 
SUEZ verkar förhandlat med ledningen med stöd av en representant var från de 
båda europeiska fackförbunden EPSU och EMCEF. Resultatet är ett ramavtal för alla 
EWC. Särskilt definitionen av gränsöverskridande i EWC:s behörighet, dess 
tillämpningsområde och det sätt på vilket EWC rådfrågas utgör exempel. 
 
Som gränsöverskridande i det nya avtalet EEC GDF SUEZ anses även frågor som 
berör ett dotterbolag utanför Frankrike och som är beroende av det kontrollerande 
företagets beslut eller är en direkt konsekvens av en riktlinje som koncernen har 
beslutat om. 
 
De företag där GDF Suez har en andel på mellan 10 och 50 % med en särskild 
ställning i koncernen kan representeras i företagsrådet av en observatör eller av 
extra ledamöter. Detta ger två extra ledamöter i EWC för företaget Espagnole Agbar. 
 
Samrådet med EWC öppnar för en dialog och ett meningsutbyte mellan 
arbetstagarrepresentanterna och ledningen. Sättet som dialogen sker på vid detta 
tillfälle och dess innehåll gör det möjligt för arbetstagarna att lämna ett yttrande med 
ändamålsenlig verkan (i enlighet med effektivitetsprincipen), som baseras på den 
givna informationen. Debatten om dessa riktlinjer ska göra det möjligt för 
arbetstagarrepresentanterna att yttra sig och för ledningen att ge svar. 
 
Det nya EWC GDF SUEZ ska vara sammansatt av 65 ledamöter och två inbjudna 
representanter från de europeiska fackförbunden. EWC ska sammanträda två 
gånger om året. En begränsad kommitté med 14 ledamöter ska sammanträda en 
gång i månaden. Sex permanenta arbetsgrupper ska inrättas för de tre fackliga 
områdena och de tre verksamhetsområdena. Dessa arbetsgrupper ska 
sammanträda två gånger om året. Liksom EWC kan de bjuda in experter.  
 
Dessutom kan EWC besluta om sina egna expertundersökningar som det har en 
budget på 80 000 euro per år för. 
 
EWC:s ledamöter har rätt till 5 dagars utbildning per år. Denna utbildning kan hållas 
av fackförbunden och deras medlemsorganisationer. Företaget planerar dessutom 
språkutbildningar. Den erfarenhet och kompetens som uppnåtts tack vare mandatet 
som ledamot i EWC kan värdesättas i ledamotens yrkesutveckling. 
 
Detta nya EWC-avtal förutser också en kontinuitet för kommande omförhandlingar till 
följd av koncernens utveckling. EWC GDF SUEZ kommer att finnas kvar tills ett nytt 
avtal undertecknas.  
 
Efter att det nya europeiska direktivet om EWC har antagits ger detta avtal en ny 
offensiv utgångspunkt för att förhandla fram nya rättigheter inom företagen och är ett 
redskap för EWC i de fackliga diskussionerna. 
 
Efter att avtalet har undertecknats den 6 maj kommer EWC:s ledamöter att väljas 
och utnämnas, liksom en sekreterare och ledamöterna i den begränsade kommittén. 



En intern stadga kommer att antas och EWC:s nya ledamöter kommer att träffas för 
att fastställa en arbetsordning utifrån detta avtal.  
 
Texten i detta nya EWC-avtal undertecknades i Paris den 6 maj. 


