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ROLUL COORDONATORILOR SINDICALI ÎN  

COMITETELE EUROPENE DE ÎNTREPRINDERE ŞI 
ROLUL ORGANIZAŢIILOR NAŢIONALE ÎN ACEST DOMENIU 

 
 

1. Este clar că supervizarea şi pilotarea CEÎ-urilor (Comitete Europene de Întreprindere) vor 
constitui, în viitor, principala provocare. Obiectivul este de a garanta că toţi lucrătorii se 
vor bucura de drepturile lor la informare şi consultare.  
Cu condiţia de a fi pilotate într-o manieră adecvată, CEÎ-urile pot servi de pârghie pentru a 
concretiza participarea lucrătorilor la procesul decizional şi pot favoriza cooperarea între 
reprezentanţii lucrătorilor la nivel european. Această sarcină nu poate fi îndeplinită decât 
printr-o prezenţă sindicală puternică în CEÎ, datorită ajutorului unui coordonator FETBB 
(Federaţia Europeană a Lucrătorilor din Construcţii şi Industria Lemnului). 
 

2. Experienţa a confirmat faptul că un coordonator FETBB (FELCL) este necesar pentru a 
asista aceste organe nou create. Prezenţa sindicală este esenţială pentru a face din CEÎ un 
grup sudat şi pentru a-l fixa într-o perspectivă sindicală europeană. Ea va garanta faptul că 
CEÎ-urile nu se mulţumesc doar să repercuteze deciziile direcţiei. 
 

3. Am atins un punct în care constatăm necesitatea definirii rolului şi sarcinilor 
coordonatorului CEÎ pe de o parte şi, pe de altă parte, cea a definirii rolului organizaţiilor 
naţionale în sprijinul adus acestei politici şi implementării ei. 

 
 
Rol 
 
4. Pentru fiecare CEÎ, un coordonator FETBB (FELCL) va fi numit pentru a fi punctul de 

contact între CEÎ şi FETBB (FELCL). Acest coordonator va trebui identificat ca 
reprezentant al FETBB (FELCL). El sau ea fac în aşa fel încât interesele lucrătorilor 
europeni să fie prezervate.  
 

5. Este clar că, în anumite cazuri, coordonatorul FETBB (FELCL) va fi, în acelaşi timp, 
expertul numit de către întreprindere pentru a asista CEÎ-ul, aşa cum este prevăzut în 
acord. Dar, nu este întotdeauna cazul pentru toate CEÎ-urile.  

 
 
Sarcini 
 
6. Coordonatorul ar trebui să garanteze o evoluţie pozitivă a CEÎ-ului, ghidându-l mai ales în 

faza iniţială şi favorizând coeziunea grupului. El sau ea va ajuta CEÎ-ul la elaborarea unui 
profil cu adevărat european. 

 
 

Proiect efectuat utilizând liniile directoare ale FEM 
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7. El sau ea va susţine CEÎ-ul în promovarea comunicării şi cooperării între sindicate şi 

membrii implicaţi în sânul întreprinderii. În acest scop, el sau ea va folosi cât mai bine 
reuniunile pregătitoare şi va putea fi contactat(ă) între reuniuni. Atunci când acest lucru va 
fi posibil, el sau ea va asista, de asemenea, la reuniunile ordinare. 

 
8. Coordonatorul FETBB (FELCL) va stimula comunicarea în mod regulat între membrii 

CEÎ şi va încuraja folosirea mijloacelor disponibile ca e-mailurile, conferinţele online (de 
ex. « Dialog-ON »), etc. Li se va cere întreprinderilor să faciliteze această comunicare 
din punct de vedere tehnic şi organizaţional. Pentru a-şi juca rolul, coordonatorii sunt 
încurajaţi să înveţe o limbă străină în plus. 
 
 

9. În cazul unor circumstanţe excepţionale susceptibile să impacteze în mod substanţial 
lucrătorii, ca delocalizarea producţiei, închiderea de uzine, planuri sociale, preluări de 
întreprinderi şi fuziuni, el sau ea se va implica în mod activ şi va veghea la menţinerea 
coeziunii grupului. Este esenţial ca coordonatorii FETBB (FELCL) să adopte, în acest 
caz, o poziţie europeană. 

 
10. În cazul în care ţara impactată se dovedeşte a fi ţara dominantă în termeni de efective ale 

lucrătorilor, coordonatorul FETBB (FELCL) va face în aşa fel încât interesele 
lucrătorilor din celelalte ţări să fie, în mod just, reprezentate şi exprimate şi ca CEÎ-ul să 
nu fie doar o copie conformă a modurilor naţionale de reprezentare a lucrătorilor.  

 
11. Coordonatorul FETBB (FELCL) încurajează CEÎ-urile să-şi bazeze munca pe un 

program de lucru clar care să conţină priorităţile FETBB (FELCL), precum sănătatea şi 
securitatea, sau formarea şi educaţia. Coordonatorii ar trebui să informeze CEÎ-urile 
despre domeniile de negociere care sunt în resortul organizaţiilor sindicale. 

 
12. Coordonatorul FETBB (FELCL) ar trebui, de asemenea, să fie în măsură să transmită 

principiile politice ale FETBB (FELCL) şi ale CES ; în mod specific, el sau ea ar trebui 
să fie informat(ă) de acţiunile întreprinderii de către Comitetul permanent al FETBB 
(FELCL) din întreprindere. Participarea la programele de formare pentru CEÎ este de 
dorit. În consecinţă, este important ca el sau ea să primească informaţiile apropriate 
privind activităţile FETBB (FELCL) şi să fie ţinut(ă) la curent în mod regulat. 

 
13. El sau ea va trebui să vegheze ca Secretariatul FETBB (FELCL) să fie informat în mod 

regulat despre evoluţiile privind CEÎ şi activităţile acestuia. Ar trebui elaborate canale de 
feed-back 
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Numire 
 
14. Coordonatorul CEÎ va fi numit conform culturii şi practicilor naţionale. 
 
 
15. Este probabil ca coordonatorul să provină din ţară sau de acolo unde întreprinderea 

multinaţională îşi are sediul. Dacă organizaţiile, din această ţară, afiliate la FETBB 
(FELCL) nu sunt în măsură să asigure o astfel de asistenţă, numirea unui înlocuitor ce 
provine dintr-o altă ţară va trebui dezbătută de către CEÎ cu organizaţiile respective. 

 
16. Numirea coordonatorului ar trebui să fie aprobată de către organizaţiile afiliate la FETBB 

(FELCL), prin grupul de pilotaj al multi-proiectului. 
 

17. În CEÎ-urile în sânul cărora organizaţiile afiliate la FETBB (FELCL) sunt puternic 
reprezentate, coordonatorul ar trebui să fie aprobat de către CEÎ. În cazul în care prezenţa 
sindicală este foarte slabă şi în care asistenţa unui coordonator a fost respinsă în mod 
formal, ar trebui numită o persoană de contact de către organizaţiile afiliate la FETBB 
(FELCL) pentru a influenţa şi monitoriza CEÎ-ul din exterior. 

 
18. Ar fi preferabil ca coordonatorul să aibă experienţă cu întreprinderea cu care el sau ea 

trebuie să trateze. 
 

19. Pe motive de eficacitate, un coordonator nu ar trebui să fie responsabilul unui număr prea 
mare de CEÎ-uri. Este esenţial ca coordonatorul propus să informeze FETBB (FELCL) şi 
CEÎ despre toate CEÎ-urile în care îşi asumă funcţia de coordonator. 

 
 
Rolul organizaţiilor afiliate la  FETBB (FELCL) şi a Secretariatului FETBB (FELCL) vizavi 
de coordonatori             
 
 
20. Organizaţiile naţionale se vor asigura de faptul că coordonatorii propuşi au profilul 

necesar pentru a îndeplini această sarcină. Vor veghea ca aceştia să beneficieze de o 
formare adecvată privind problemele tratate de către FETBB (FELCL) şi problemele 
europene. O atenţie particulară va trebui acordată diferenţelor culturale şi modelelor 
sindicale în Europa. Le vor ţine, de asemenea, informate în mod regulat. 
 

21. Secretariatul FETBB (FELCL) va organiza o reţea de coordonatori. O listă provizorie 
este ataşată prezentului document. Îi va reuni, în mod regulat, pe aceşti coordonatori 
pentru a-i ţine la curent cu orientările politice adoptate de către FETBB (FELCL). Va 
furniza, în mod regulat, coordonatorilor CEÎ-urilor informaţii privind activităţile FETBB 
(FELCL) şi, mai ales, activităţile legate de Comitetele Europene de Întreprindere (buletin 
informativ, procese-verbale ale reuniunilor grupului de pilotaj şi lista cu acordurile 
semnate…) 

 
 
 


