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KONCERNAVTAL OM JÄMSTÄLLDHET 

MELLAN KVINNOR OCH MÄN 
 

 

 
 
INLEDNING 
 
SUEZ ENVIRONNEMENT och de europeiska arbetsmarknadsparterna vill utveckla den sociala 
dialogen inom området för socialt ansvar, och särskilt främja jämställdhet mellan alla anställda. 
Policyn för socialt ansvar svarar dels mot solidaritetskrav, dels mot krav på en god ledning av 
personalen. Att främja lika möjligheter, jämlik behandling och mångfald bland arbetstagarna är ett 
oeftergivligt krav för SUEZ ENVIRONNEMENT. 
 
Bekräftar återigen: 

 att jämställdhet mellan män och kvinnor är en grundläggande mänsklig rättighet som 
erkänts både internationellt och inom den europeiska gemenskapen; 

 att jämställdhet mellan kvinnor och män är en av den Europeiska Unionens fem 
grundvärderingar, som den åläggs att införliva i alla sina aktiviteter
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; 

 att Stadgan om grundläggande rättigheter
2
 betonar jämställdhet och förbjuder all 

könsdiskriminering 
 

Erkänner: 

 att europeisk och nationell rätt förbjuder könsdiskriminering och uppmuntrar till lika 
behandling i arbetslivet, bland annat lika löner för kvinnor och män för lika arbete eller till 
motsvarande värde; 

 att SUEZ ENVIRONNEMENTS och fackorganisationernas åtaganden skapar jämställdhet 
mellan kvinnor och män på alla nivåer, 

 
har bidragit till att öka antalet kvinnor på arbetsmarknaden, till att garantera en bättre utbildning och till 
att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män. 
 
Men beklagar: 

 att löneskillnaderna mellan kvinnor och män kvarstår i ett antal sektorer; 

 att kvinnor ibland är överrepresenterade på arbetsmarknaden i de lägst betalda sektorerna 
och underrepresenterade på beslutsposter

3
; 

 
Parterna kommer överens om att det är nödvändigt att vidta nya åtgärder, såsom EU-strategin 
påpekar i frågan om jämställdhet mellan kvinnor och män, särskilt när det gäller lika lön och kvinnors 
tillträde till beslutsposter. 
 
Policyn för jämställdhet mellan kvinnor och män grundar sig på två huvudlinjer: 

 motverka diskriminering så att man tillämpar allas lika möjligheter och behandling  

 gynna en jämn könsfördelning och se det som att det berikar företaget 
 
Jämställdhet gynnar Koncernens ekonomiska och sociala resultat, dess sammanhållning och bidrar 
också till att förändra attityderna i samhället. 
 
SUEZ ENVIRONNEMENT bekräftar återigen att den fäster vikt vid de allmänna principerna för lika 
möjligheter under hela yrkeslivet. Därför åtar sig SUEZ ENVIRONNEMENT att främja och ta initiativ 
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 artiklarna 2 och 3 i Fördraget om den Europeiska Unionen, artikel 8 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
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 artikel 23 
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 Inom hela den Europeiska Unionen ligger skillnaderna i timlön mellan kvinnor och män på 16% (källa Eurostat). 
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som gynnar mångfald, sociala framsteg, som borgar för att företaget ska komma närmare sina olika 
målgrupper. 
 
Med detta avtal, har SUEZ ENVIRONNEMENT och de undertecknande fackorganisationerna 
ambitionen att gå längre än nationella och europeiska lagstiftningar. 
 
 
ARTIKEL 1 - Avtalets syfte 
 
Jämställdhet mellan kvinnor och män: 
 

 är en strävan och ett åtagande från företaget, som hänger tätt samman med juridiska frågor, 
levnadssätt, arbetsorganisation och policyer för yrkesutveckling (däribland 
kompetensutvärdering); 

 är även en strävan från arbetsmarknadsparternas sida, vilket förutsätter en social dialog i 
ämnet; 

 tar upp alla frågor som handlar om att motverka diskriminering, i synnerhet när det gäller lika 
löner och ser till att osynliga hinder

4
 försvinner, för att kvinnor ska få samma möjligheter till 

yrkesutveckling som män, enbart med hänsyn till deras yrkeskompetens; 

 får Koncernen att tänka över sin organisation och arbetets flexibilitet, för att samtidigt sträva 
efter att arbetstagarna ska få en balans mellan sitt yrkesliv och sitt privatliv, och att utveckla 
resultatet i Koncernens bolag. 

 
Syftet med detta avtal är att fastställa villkoren som gör att man kan minska och ta bort omotiverade 
skillnader där sådana finns och på så sätt uppnå: 
 

 lika möjligheter för kvinnor och män; 

 lika löner för kvinnor och män när man tar hänsyn till samtliga lönekomponenter vid identiska 
arbetsförhållanden; 

 en bättre balans mellan yrkesliv och privatliv för såväl kvinnor som män. 
 

SUEZ ENVIRONNEMENT-koncernen förbinder sig att arbeta på att förändra attityder och 
uppträdanden. 
Koncernen uppmuntrar alla sina dotterbolag att göra så att dess personalstyrka speglar samhällets 
sammansättning för att man ska få en större mångfald. Bland annat andelen kvinnor. Trots att 
kvinnorna fått en växande roll i arbetslivet, är de inte tillräckligt representerade på alla nivåer i 
företaget. 
 
Parterna kommer överens om att använda sig av flera av de i avtalet nämnda handlingsmedlen 
samtidigt, för att bekämpa fördomar och främja jämställdhet mellan kvinnor och män inom Koncernen. 
Alla olika länder som finns representerade i SUEZ ENVIRONNEMENT i Europa, är en möjlighet och är 
berikande för att kunna hävda Koncernens åtaganden. Att ta hänsyn till kulturella, sociala, ekonomiska 
och legala skillnader, kräver ett frivilligt och pragmatiskt angreppssätt när åtagandena ska 
genomföras. 
 
 
ARTIKEL 2 - Avtalets tillämpningsområde 
 
Detta avtal tillämpas på europeiska dotterbolag som är fullständigt konsoliderade i SUEZ 
ENVIRONNEMENT och som ägs till mer än 50 %, under förutsättning att de uppfyller kriteriet för 
bestämmande inflytande. 
 
 

                                                 
4
 Alla osynliga hinder som skapats av fördomar och stereotypa föreställningar och organisationernas sätt att arbeta; som kan 

bromsa kvinnornas karriär 
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ARTIKEL 3 - Handlingsplan och åtaganden 
 

3.1 Handlingsplan  
 

Koncernbolag med fler än 150 arbetstagare förbinder sig att göra en sammanställning av åtgärderna 
som genomförts på jämställdhetsområdet, och förbinder sig att utforma en ny handlingsplan som 
omfattar de teman som ingår i avtalet. Företag med mer än 150 arbetstagare som inte ännu har en 
sådan handlingsplan ska genomföra dessa avtalsbestämmelser inom 15 månader från det att avtalet 
undertecknats. Det kommer att ske ett samråd om handlingsplanen i en kommitté som omfattar 
arbetsmarknadsparterna i de berörda bolagen (fackliga representanter och/eller företagsråd beroende 
på det berörda landets lagstiftning). 
Kommitténs uppgift är att analysera skillnader mellan män och kvinnor, och utgå från en klar och 
lättbegriplig information om lönestrukturer, utbildning, yrkeskarriärer. 
 
Om det finns s mer gynnsamma nationella lagstiftningar eller avtalsbestämmelser, sätter dessa 
artikelbestämmelser inte dem ur spel. 
 

3.2  Åtaganden att göra så att attityder och uppträdanden förändras 
 
Det är företaget som har ansvar för att principen om jämlikhet mellan kvinnor och män följs. Men för 
att policyn ska lyckas måste allas attityder och uppträdande förändras (Ledningens, chefernas, 
personalavdelningens, arbetstagarrepresentanternas och arbetstagarnas) när det gäller mäns och 
kvinnors plats såväl på arbetet som i privatlivet. En konstruktiv social dialog som sker regelbundet och 
på alla nivåer gynnar den ovanstående utvecklingen. Denna dialog gör att man kan se till att man tar 
full hänsyn till jämställdhetsmålen för kvinnor och män i alla kollektivavtal, såväl på Koncernnivå som 
på dotterbolagsnivå. 
 
SUEZ ENVIRONNEMENT kommer att stödja innovativa initiativ och policyer som bidrar till att kvinnor 
förvärvar yrkeskompetens och integreras, särskilt genom lärlingskap och inlärning på alla olika slags 
tjänster, oavsett om de är operativa eller funktionella. 

 
3.3 Ledningens kommunikation och medverkan 
 

Koncernen förbinder sig att ge information om detta avtal till: 
 

 samtliga arbetstagare för att göra dem medvetna om jämställdhetsfrågor, 

 cheferna i dotterbolagen som berörs av tillämpningsområdet som definierats i Artikel 2, för att 
mobilisera dem i tillämpningen av avtalet, och i synnerhet Personalnätverken i de berörda 
länderna. Koncernen förbinder sig att upprätthålla och utveckla utbildningar i lika möjligheter 
som också omfattar jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetet: 

 representanter för personalen och fackorganisationerna i de berörda dotterbolagen enligt 
Artikel 2. 

 
För övrigt kan jämställdhet, främjande av mångfald och fler kvinnor – särskilt i fackliga delegationer – 
tas upp som teman i ett seminarium vart fjärde år, enligt avtalet som inrättade SUEZ 
ENVIRONNEMENTS EWC. Detta seminarium kommer att samla arbetsmarknadens parter (även de 
Europeiska Federationerna), ledningsmedlemmar och företrädare för personalavdelningen i de 
berörda länderna. Beroende på vilka ämnen som tas upp kan utomstående personer bjudas in att 
delta. 
 
 
ARTIKEL 4 - Garantera lika möjligheter vid nyanställningar 
 
En jämn könsfördelning har en stimulerande inverkan på företagen. Rekrytering är ett sätt att uppnå 
en jämnare könsfördelning i de olika yrkena. För övrigt är de ökade rekryteringsbehoven som i 
samband med den förväntade demografiska utvecklingen (baby boomernas pensionsavgångar) ett 
tillfälle att uppnå en jämnare könsfördelning. 
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Den 31/12 2013
5
 motsvarade kvinnorna 20,4 % av personalstyrkan, med väsentliga skillnader mellan 

länder, affärsområden och yrkesgrupper. I slutet av 2014 var andelen kvinnor i bolagsstyrelsen 31 %. 
 
SUEZ ENVIRONNEMENT förbinder sig att erbjuda mer varierande tjänster till kvinnor och att främja 
en bättre kvinnlig representation i alla Koncernens yrken. Man kommer särskilt att uppmuntra 
kvinnorna att söka sig till tekniska och operativa yrken. Yrken med stor andel kvinnor kommer däremot 
att göras mer attraktiva för såväl män som för kvinnor. Dessutom anser Koncernen att 
lärlingsutbildning är ett sätt att förbättra könsfördelningen. Därför kommer SUEZ ENVIRONEMENT att 
sträva efter att utveckla aktioner och samarbetsavtal med vissa skolor för att visa upp Koncernens 
yrkesområden. 
 
Koncernen och dess enheter förbinder sig att kvinnorna i Koncernen ska spela en aktiv roll i 
åtgärderna för att uppvärdera yrkena gentemot unga människor. Så både för att uppvärdera 
Koncernens yrkesområden och för att gynna samarbete mellan generationerna, kunskaps- och 
kompetensöverföring - viktiga faktorer för att bevara expertkunskap, kunskaper samt företagets minne 
- är handledning väsentlig. Inom ramen för de nuvarande handledningspolicyerna inom 
affärsenheterna, kan de åtgärderna uppvärderas. 
 
För övrigt förbinder sig Koncernen om följande principer i samband med rekryteringsprocessen: 
 

 Man kommer att vara särskilt noga med hur platsannonserna formuleras (kvinna/man ska 
sättas ut systematiskt). När personalavdelningarna utformar platsannonser ska de undvika 
klichéer om yrkena, eller om deras förväntade utmärkande egenskaper (tillgänglighet och 
rörlighet). 

 Specifikationer till externa rekryteringsföretag tar hänsyn till Koncernens krav på mångfald och 
jämställdhet. Bland annat ska det systematiskt finnas med flera kvinnliga sökande med 
passande kvalifikationer för tjänsten, på kandidatlistan som läggs fram till dotterbolaget, varje 
gång det går. 

 Koncernen förbinder sig att göra en insats för att kontrollera att det inte sker diskriminering 
under rekryteringen, och vid behov göra korrigeringar. Därför påminner SUEZ 
ENVIRONNEMENT om att anställningskriterierna måste grundas på betyg, kompetens, 
kvalifikationer och erfarenhet. Därför får inte en person gallras ut under rekryteringsprocessen 
på grund av sitt kön, sitt utseende, sitt ursprung, sitt efternamn, sitt bostadsområde eller 
födelseort, sin ålder, handikapp, politiska eller religiösa åsikter, sin sexuella läggning, sitt 
medlemskap i en fackförening eller sina fackliga aktiviteter. I det hänseendet och i syfte att få 
fler kvinnor till våra jobb, kommer Koncernbolagens personalavdelningar att sträva efter att 
öppna upp utbildningar för att höja medvetenheten om mångfald för chefer som kan tänkas 
rekrytera.  

 En kvinnas (konstaterade eller antagna eller framtida) graviditet får inte vara ett skäl till att 
vägra anställa henne, Koncernen förbinder sig att avstå ifrån att söka information om den 
berörda kvinnans eventuella graviditet. 

 Man påminner om principen i europeisk rätt som hävdar att jämställdhetsprincipen inte hindrar 
att man behåller eller beslutar om åtgärder som rör särskilda förmåner för att göra det lättare 
för det underrepresenterade könet, när det gäller sysselsättning, arbete och löner (Artikel 23 i 
Europeiska Unionens stadga om grundläggande rättigheter). 

 
Koncernens mål: 
 
Den 31/12 2018

6
 ska andelen kvinnor utgöra minst 25 % av de som nyanställs i 

tillsvidareanställningar varje år, enligt ovanstående europeiska princip. De enheter som redan 
nått detta rekryteringsmål ska se till att deras egen siffra ökar med 5 % till den 31/12 2018. 
 
 
ARTIKEL 5 - För jämställda karriärmöjligheter 
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Koncernen förbinder sig att stödja kvinnornas yrkesutveckling under hela deras karriär, för att 
stimulera deras möjligheter att få tillträde till alla olika ansvarsnivåer inom företaget och uppfylla målet 
om jämn könsfördelning. 
 
Koncernen förbinder sig att:  
 

 Främja frivillig intern rörlighet för att få en jämnare könsfördelning i yrkena och göra det lättare 
att gå från ett yrke till ett annat. 

 Se till att kvinnorna följs upp yrkesmässigt under och efter deras mammaledighet (liksom män 
och kvinnor som är lediga i samband med adoption). Före ledigheten träffar chefen 
arbetstagaren för att förbereda frånvaron och vikariat. När arbetstagaren går tillbaka till arbetet 
träffar chefen honom/henne på nytt för att ge en sammanfattning av viktiga händelser under 
tiden han/hon varit borta, och för att diskutera återgången till arbetet. Beroende på hur länge 
ledigheten varat kan man göra en kompetensgenomgång om det behövs. För övrigt ska de 
utbildningar som krävs för tjänsten och som getts under mamma- och föräldraledigheter 
erbjudas till den anställde(-a) när han/hon kommer tillbaka för att han/hon ska kunna 
upprätthålla sin anställbarhet. De här principerna tillämpas också vid föräldraledighet. 

 Vidta de åtgärder som krävs för att gravida eller ammande kvinnor ska få tillfälligt anpassade 
arbetsförhållanden (särskilt om de utsätts för farliga ämnen) och/eller arbetstid när den 
innebär en risk för deras säkerhet eller hälsa. 

 Efter en mamma-, pappa eller adoptionsledighet, har arbetstagaren rätt att gå tillbaka till sin 
tjänst eller till en likvärdig tjänst till villkor som inte får vara sämre än tidigare, och få del av alla 
slags förbättringar i arbetsförhållandena som arbetstagaren skulle ha haft rätt till under sin 
frånvaro. 

 Ta hänsyn till jämställdhetskriteriet mellan kvinnor och män när man förbättrar 
arbetsförhållanden eller arbetsstationer (till exempel för personlig skyddsutrustning, kläder 
etc.). Arbetsplatserna måste vara anpassade till både män och kvinnor. Därför ska man 
tillsammans med beställaren tänka igenom innan man utformar produktionsenheter för att 
identifiera lämplig utrustning ifall det ingår både män och kvinnor i de befintliga eller framtida 
arbetslagen. Hälso-, säkerhets- och riskbedömningar ska ta hänsyn till könsproblematik och 
analysera och bedöma arbetsförhållandenas särskilda effekter på kvinnorna. 

 
SUEZ ENVIRONNEMENT uppmuntrar att kvinnorna får tillträde till befattningar inom ledningen, även 
till beslutsorgan som bolagsstyrelsen och i större utsträckning till chefsbefattningar. 
 
Koncernens mål:  
 
Minst 25 % av det totala antalet tillsvidareanställda Högre tjänstemän (även i gruppen ledande 
befattningshavare) ska vara kvinnor den 31/12 2018

7
, enligt den europeiska principen i Artikel 

4. 
 
 
ARTIKEL 6 - För lika tillgång till Yrkesutbildning 
 
Koncernen ska sträva efter att få cheferna att bli mer medvetna om kompetensutveckling och 
karriärutveckling för sina medarbetare. Men Koncernen kommer ändå att åta sig att vara särskilt noga 
med att prioritera yrkesutbildning för kvinnor, bland annat när det gäller tillgång till kvalificerande 
utbildning och ledarskapsutbildning för att driva på deras karriär. 
För övrigt skall det garanteras lika villkor för tillgång till yrkesutbildning i varje dotterbolag. 
Utbildningsmåtten ska tas med i den årliga uppföljningen av affärsenheterna. 
 
 
ARTIKEL 7 - Uppmuntra kvinnliga nätverk och mentorskap 
 
För att göra det lättare att få chans till högre befattningar och ta bort "osynliga hinder", utvecklar 
Koncernen kvinnliga nätverk och inför successivt ett system för mentorskap

8
. Kvinnor på 
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ledningspositioner uppmuntras att dela med sig av sin erfarenhet både inom företaget och till 
studenter på universitet och högskolor. 
 
 
ARTIKEL 8 – Personalrepresentation 
 
Ledningen medger att instanserna för personalrepresentation bidrar till att utveckla den sociala 
dialogen inom företaget. Därför vill SUEZ ENVIRONNEMENT inom ramen för avtalet återigen hävda 
sitt åtagande att utövandet av ett mandat, som är ett personligt engagemang, inte ska vara en broms 
för deras yrkeskarriär.  
De undertecknande fackorganisationerna ska se till att gynna en ökad mångfald och bättre 
könsfördelning i Koncernens instanser för personalrepresentation.  
 
 
ARTIKEL 9 - Lika lön för lika resultat och kompetens 
 
Lika lön för kvinnor och män på arbetet, som innefattar grundlön, resultatlön och andra förmåner är en 
avgörande jämlikhetsfaktor för kvinnor och män i samhället. Det påverkar pensionen och balansen 
mellan yrkesliv och privatliv.  
Ett transparent lönesystem som rör samtliga anställda sänder positiva signaler om företagets 
värderingar och metoder. Ett rättvist och icke-diskriminerande system återspeglar gott ledarskap och 
bidrar effektivt till att realisera kommersiella mål, genom att uppmuntra alla arbetstagare till maximal 
produktivitet. Inom den ramen kommer Koncernen att förbättra spridningen av den Etiska Stadgan 
(bland annat i deontolog-nätverket) för att alla ska känna till den. 
 
Om det finns lönepraxis som direkt eller indirekt är diskriminerande, måste man försöka upptäcka den, 
och om den styrks, ta bort den. Därför ska instanserna för arbetstagarrepresentation informeras om 
lönestrukturen som tillämpas i alla deras enheter. 
 
Grundat på tillgängliga fakta, åtar sig Koncernbolagen att genomföra följande punkter: 
 

9.1 Progressiv hantering av eventuella skillnader 
 

Koncernen strävar efter att uppnå jämställda löner mellan kvinnor och män och se till att det förblir så. 
Enheterna i tillämpningsområdet som lagts fast i Artikel 2, förbinder sig att göra allt de kan för att 
minska de löneskillnader som konstaterats, vid lika kompetens och ansvarsnivå, för samma arbete 
eller arbete med lika ansvar. Detta åtagande ingår i handlingsplanen som föreskrivs i Artikel 3.1. 
 
Vid nyanställningar måste man se till att kvinnor och män får helt lika löner, vid lika kompetens och 
likvärdiga befattningar eller med lika ansvar. Om det visar sig att det förekommit enskilda fall av 
lönediskriminering, som bryter mot gällande lagar och regler - ska den behandlas inom högst 3 
månader med retroaktiv verkan. 
 

9.2 Mammaledigheter ska inte påverka individuella ökningar och rörliga lönekomponenter 
 

SUEZ ENVIRONNEMENT förbinder sig att mammaledigheter inte ska ha negativa konsekvenser på 
de berörda kvinnornas löner och karriärutveckling. 
Därför kommer personalledningarna att se till att mammaledigheter inte får några negativa 
konsekvenser för individuella löneökningar och för de rörliga lönekomponenterna. Likaledes kommer 
Koncernen att titta särskilt noga på föräldraledighetsperioderna med hänsyn till den genomsnittliga 
löneutvecklingen i den berörde(-a) arbetstagarens yrkesgrupp. 
 

9.3 Behandling av deltidsanställda 
 

                                                                                                                                                         
8 Mentorskap består av en manlig eller kvinnlig mentor, som är en trovärdig person med en rik och mångsidig erfarenhet, och 
en adept. Mentorn vägleder, hjälper och motiverar adepten, och delar proaktivt med sig av sin arbetslivserfarenhet och sitt sätt 
att vara. 
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Koncernen påminner om att en anställd som vill gå ned till deltid inte ska utsättas för någon som helst 
diskriminering, och särskilt inte diskriminering som hänger samman med den faktiska arbetstiden. Man 
kommer att vara särskilt noga med att lönerna för de deltidsanställda, som framförallt är kvinnor, 
utvecklas i linje med de heltidsanställdas löner. 
Koncernen påminner om att arbetsbördan ska stå i proportion till tiden i anställningsavtalet, och man 
måste bedöma om arbetsbördan behöver anpassas vid övergång till deltid. 
Deltidsanställdas ansökningar till heltidstjänster kommer att uppmärksammas noga. 
 
 
ARTIKEL 10 - En bättre balans mellan yrkes- och privatliv 
 
Att hitta en balans mellan yrkes- och privatlivet berör inte bara kvinnor. Manliga arbetstagare som vill 
delta mer i familjelivet kan möta motstånd inom företaget, vare sig motståndet kommer från ledningen 
eller från deras egna arbetskamrater. 
Koncernen strävar efter att göra det lättare för arbetstagarna att förena privatliv och yrkesliv genom att 
ta hänsyn till att det finns många olika familjesituationer. Målet går främst ut på för att tänka över hur 
man organiserar arbetet och att utforma en uppfinningsrik policy för att förbättra arbetslivskvaliteten. 
Policyer och åtgärder som görs i den här riktningen måste anpassas till arbetstagarnas behov, med 
tanke på att man har olika behov vid olika tidpunkter i livet. Långa och oregelbundna arbetsdagar gör 
det svårt att få ihop yrkesliv och privatliv.  
 
Arbetsvillkoren måste anpassas så att arbetstagarna klarar att ta sitt familjeansvar gentemot 
sina barn eller föräldrar, och kunna göra sin plikt som samhällsmedborgare ... 
 
För att uppnå en sådan balans mellan yrkesliv och privatliv, måste det anses som normalt och 
önskvärt att papporna tar pappaledigt eller föräldraledigt

 9
 på alla nivåer i företaget. 

Bolagen måste i samråd med arbetsmarknadens parter, bevaka att det inte finns några avtalsvillkor 
som bidrar till att sprida uppfattningen att hela familjeansvaret faller på kvinnan. Kulturellt är det viktigt 
att ändra attityderna så att föräldraskap blir något som ankommer män i lika hög grad som kvinnor. 
 
Vid uppföljning enligt Artikel 3.1, kommer man att se till att principerna tillämpas, samt att initiativ för 
att utveckla stöd till föräldraskapet främjas. 
 
 
ARTIKEL 11 – Förebyggande av sexuella trakasserier 
 
Koncernen påminner om att det är förbjudet med nedsättande eller förödmjukande uppträdanden och 
uttalanden av sexuell natur, som kränker den anställdes (-as) värdighet, skapar en skrämmande, 
fientlig förolämpande, hotfull eller våldsam situation. 
 
Koncernens Etiska Stadga påminner om principerna. Inom den ramen ska deontolog-nätverket, som 
utbildats om trakasserier, agera tillsammans med cheferna och de berörda Ledningarna för att 
förebygga alla former av sexuella trakasserier. Om sådana trakasserier skulle inträffa, ska de 
garantera att man omedelbart tillämpar förfaranden för att lösa problemet och undvika att det 
upprepas. Detta hindrar naturligtvis inte att andra aktörer i företaget som ledningen, 
personalavdelningen eller fackorganisationerna griper in, om arbetstagaren önskar det. 
 
Koncernen uppmuntrar alla initiativ för att höja medvetenheten i ämnet. 
 
 
ARTIKEL 12 - Omorganiseringar 
 
När det sker omorganiseringar, vare sig de är interna eller medför att man lägger ut verksamheter, 
förbinder sig företaget att se till att arbetstagarna behandlas på ett icke-diskriminerande sätt. 
 
 
ARTIKEL 13 - Leverantörer och underleverantörer 
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Företaget förbinder sig att se till att dess leverantörer och underleverantörer följer principerna om 
jämställdhet mellan kvinnor och män. 
 
 
ARTIKEL 14 - Nedbrytning av avtalet 
 
Avtalsprinciperna ska brytas ned i Koncernens enheter. Dessa bestämmelser ersätter inte nationella 
eller avtalsbestämmelser som är mer gynnsamma, när de finns. Måtten som rör jämställdhet ska följas 
upp lokalt (se Artikel 3.1) i affärsenheternas instanser, beroende på deras organisation. 
 
 
ARTIKEL 15 – Arbetsgruppen Sysselsättning & Utbildnings uppgift 
 
Fackorganisationerna och de Europeiska Federationerna som undertecknat detta avtal ger EWC i 
uppdrag att utvärdera avtalet via arbetsgruppen Sysselsättning & Utbildning som kommer att få 
befintlig information och de verktyg som behövs. Därför planeras det 2 utvärderingsmöten under första 
året - i vilka en representant från de Europeiska Federationerna kan delta - och minst ett möte under 
de följande åren. I samförstånd mellan Ledningen och arbetsgruppen som följer upp avtalet, kan det 
bestämmas om ett ytterligare möte om det behövs.  
 
På SUEZ ENVIRONNEMENTS nivå kommer EWC:s arbetsgrupp Sysselsättning & Utbildning att: 
 

 Se till att Avtalets principer och åtaganden samt Koncernavtal om jämställdhet följs.  

 Följa och kunna ge förslag på mått som ingår i Koncernens jämställdhetspolicy och ge förslag på 
förbättringsåtgärder vid behov. 

 
 
ARTIKEL 16 - Utvärdering av avtalet 
 
I särskilda möten varje år har Arbetsgruppen Sysselsättning & Utbildning – i de undertecknande 
europeiska fackförbundens närvaro - ansvar för utvärdering av avtalet enligt Artikel 14 i Avtalet. Det är 
Arbetsgruppens uppgift att bestämma mått och hur det ska utvärderas och kontrolleras. 
 
 
ARTIKEL 17 - Klausul om upprätthållande av skyddsnivån 
 
Avtalsklausulerna är inte under några omständigheter ett skäl till att inskränka skyldigheterna för 
jämställdheten, om de redan finns föreskrivna i nationella eller europeiska lagstiftningar, och/eller 
lokala kollektivavtal.  
 
 
ARTIKEL 18 - Tolkning och revideringar 
 
Med hänsyn till att avtalet kommer att översättas till flera språk, är det endast den franska versionen 
(den undertecknade versionen) som ska gälla mellan de undertecknade parterna. Det är endast frågor 
om hur man ska tolka Avtalet som är Förhandlingsdelegationens och de europeiska fackförbundens 
ansvar, om Arbetsgruppen Sysselsättning & Utbildning inriktad på jämställdhet inte kan lösa dem. 
Om arbetsgruppen inte kommer överens om tolkningen ska det bildas en ad hoc-kommitté, som 
består av avtalsparterna, för att avgöra tvisten. 
 
Enligt Artikel L.2222-5 i den franska arbetslagstiftningen, kan Avtalet revideras på begäran av 
Ledningen eller av en eller flera fackorganisationer som undertecknat avtalet eller ingått det senare, 
enligt bestämmelserna i artiklarna L.2261-7 och följande i den franska arbetslagstiftningen.  
Avtalsparterna kan när som helst säga upp Avtalet, enligt artiklarna L.2222-6 och L.2261-9 och 
följande i den franska arbetslagstiftningen. 
Uppsägningen träder ikraft efter en uppsägningstid på 3 månader. Den som säger upp avtalet skall 
meddela de övriga avtalsparterna. 
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Avtalet kan revideras enligt de gällande bestämmelserna i den franska arbetslagstiftningen. 
 
 
ARTIKEL 19 - Avtalets ikraftträdande och varaktighet 
 
Avtalet kommer att träda i kraft dagen efter det lämnats in till arbetsmarknadsmyndigheten DIRECCTE 
i Nanterre och till Arbetsdomstolens kansli i Nanterre. Avtalet sluts för begränsad tid, inledningsvis 
fram till den 31/12 2018. 
Parterna kommer att träffas under första halvåret 2018 för att göra en utvärdering av avtalet, och 
kontrollera om målen överlag uppfyllts. Som följd av utvärderingen kan det förnyas eller revideras, 
genom en överenskommelse mellan parterna. 
 
 
ARTIKEL 20 - Inlämning av avtalet och andra formaliteter 
 
Enligt bestämmelserna i den franska arbetslagstiftningen ska Avtalet lämnas in till DIRECCTE och till 
Arbetsdomstolens kansli i Nanterre. 
 
 
Paris den 31 mars 2015 
 
 
För SUEZ ENVIRONNEMENT och dess dotterbolag som uppfyller villkoren i Artikel 2 i avtalet; 
 
 
 
 
 
 
Jean-Louis CHAUSSADE Denys NEYMON 
Verkställande Direktör Personaldirektör 
 
 
 
 
 
 

För de europeiska fackförbunden: 

 

EPSU 
 
 
 
 
 
 
Jan Willem GOUDRIAAN 

 INDUSTRIALL 
 
 
 
 
 
 
Isabelle BARTHES 
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För Frankrike: 
 

För C.F.D.T., 
 
 
 
 
 
 
 

För C.F.E.-
C.G.C., 
 
 
 
 
 
 

För C.F.E.-
C.G.C., 
 
 
 
 
 
 

För C.G.T.,  
 
 
 
 
 
 
 

För C.G.T.,  
 
 
 
 
 
 
 

För C.F.T.C., 
 
 
 
 
 
 
 

För F.O., 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 

För Tyskland: För Belgien: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hans-Jürgen DEBUS 

  
 
 
 
 
 
 
Walter DE BRUYN 

 
 
 
För Spanien: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Josep RODES 
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För Finland:  För Italien: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Jyrki TYRY 

  
 
 
 
 
 
 
Antonio ZAGARI 

 
 
För Luxemburg: För Nederländerna:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
För Polen:  För Tjeckiska Republiken: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Artur PIETRZAK 

  
 
 
 
 
 
 
Pavel RŮŽIČKA 

 
 
För det Förenade Kungariket: För Sverige: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Clive STEPHENS 

  
 
 
 
 
 
 
Knut OTTER 
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BILAGA 1 
MÅTT PÅ JÄMSTÄLLDHETEN I ARBETET 

MÅTT PÅ FÖRETAGSNIVÅ (mer än 150 anställda) 
 

 
 
Siffror fördelat per kön: 
 

1. Antal män jämfört med antal kvinnor 
2. Kvot (%) 
3. Yrkesgrupper (Arbetare, lägre tjänstemän och tekniker, Tekniker och tjänstemän på 

mellannivå, Högre tjänstemän) 
4. Summa 

 
1. Allmänna arbetsförhållanden 

 
a) Personalstyrka 

- Tillsvidareanställningar eller tidsbegränsade anställningar 

- Åldersgrupper 
 
b) Arbetstid och organisation av arbetet 

- Heltid eller deltid 

- Jourtjänstgöring, nattarbete, atypiskt arbete inklusive helgarbete, arbete per arbetscykel 
 
c) Mamma-, pappa- eller föräldraledighet 
- Antal mammaledigheter 
- Antal män och kvinnor som tar föräldraledigt, antal föräldraledigheter 
 
d) Rekrytering 
 
e) Avgångar 
- Avgångar efter skäl (social rapport) 

 
f) Befordringar 
- Antal byten av yrkesgrupp 

 
2. Löner 
a. Genomsnittliga bruttoårslöner per grupp (ska detaljeras lokalt). Fasta och rörliga löner 
 
 

3. Utbildning 
a. Antal utbildningstimmar 

 
4. Övriga arbetsförhållanden 
a. Sjukfrånvaro (timmar) 


