
 

 

 

 

 
DECLARATIA COMITETULUI DE ÎNTREPRINDERE EUROPEAN al  Gaz de 

France 
sedinta din data de 23 Martie 2006 votata în unanimitate 

 
Membrii CEE al Gaz de France întruniti în sedinta extraordinara observa ca proiectul de fuzionare a 
grupurilor Gaz de France si Suez, anuntat de catre Primul Ministru al Frantei la 25 februarie prezinta 
lipsuri juridice si constitutionale si afirmam ca aceasta sedinta nu poate fi considerata ca fiind o luare 
de act a faptului ca este punctul de plecare a unui proces de consultari al CEE. 

Ei denunta graba guvernului francez si a conducatorilor celor doua grupuri care au utilizat emotia 
legitima a salariatilor grupului Suez fata de anuntarea unui proiect de OPA ostil de catre Enel, pentru a 
propune aceasta restructurare în sectorul energiei care conduce la privatizarea lui Gaz de France, în 
ciuda angajamentelor luate de guvernul francez acum mai putin de 2 ani, de a nu coborî sub 70% din 
active ca parti de participare. 

O asemenea decizie ar avea grave consecinte asupra serviciului public, a locurilor de munca, a 
garantiilor sociale în ce priveste salariatii din cele doua groupuri si ele sunt îngrijoratoare pentru clienti. 

Temerile retinute de catre salariatii grupului privind locurile de munca sunt legate printre altele de 
urmatoarele aspecte: 

- notiunea de contrapartida. 

- consecintele sociale pentru activitatile din amont (explorare-productie), din aval (servicii), 
transportul, serviciile centrale.  

 
Pe de alta parte, aceasta operatiune ar putea avea repercursiuni asupra viitorului energetic al Frantei, al 
Europei si pentru salariatii sai.  

 

Membrii CEE identifica urmatarele aspecte: 

- dezangajarea statelor a lasat loc unor puternice oligopoluri private ale caror optiuni în materie 
de sursa de aprovizionare si de investitie scapa cunoasterii si interventiei cetatenilor si 
salariatilor din întreprinderile respective  

- energia cere o luare permanenta în consideratie a obiectivelor la termen lung pe care piata sau 
sectorul privat nu le pot asigura. 

 

De aceea, membrii CEE vor lucra împreuna cu federatiile lor europene pentru a revendica initierea unei 
veritabile politici energetice europene, si cer ca grupul Gaz de France sa integreze în strategia sa 
dimensiunea de serviciu public european în domeniul energiei. 


