
La Formación como herramienta en los CEE

La UGT de Catalunya, como organización sindical mayoritaria, tiene entre sus objetivos
trabajar  por  la  defensa  y  la  promoción  de  los  intereses  sociopolíticos,  económicos,
profesionales,  sociales  y  culturales  de  los  trabajadores  y  trabajadoras,  así  como
representar sus intereses en materia negociación colectiva, de relaciones laborales, de
empleo…

La  Formación  Sindical  es  la  herramienta  imprescindible  con  la  que  la  UGT  de
Catalunya dota a sus representantes en los Comités de Empresa Europeos para   poder
llevar a cabo las tareas de representación legal de los trabajadores, con garantía de la
calidad de sus actuaciones y de conocimiento de la normativa vigente.

Por ello, nuestra organización elabora y ejecuta un plan de formación sindical para dar
respuesta a las necesidades de estos Comités, como instrumento de aprendizaje de cómo
hacer  sindicalismo  europeo  en  la  práctica,  cómo  buscar  objetivos  comunes  de  los
trabajadores en empresas enormes con miles de trabajadores de diversas nacionalidades
y diferentes condiciones de trabajo.

Para lograr una acción sindical concreta, la formación sindical ha de estar dotada de las
siguientes líneas:

1. Mejorar la capacidad de los representantes de los trabajadores para analizar la
información recibida en el CEEU, mediante la formación prioritaria en idiomas.

2. Establecer  un  clima  de  confianza  entre  todos  los  representantes  de  los
trabajadores, mediante el intercambio regular de información, la creación de Códigos de
Conducta  para  la  actuación  del  CEEU  en  casos  de  traslados  de  producción  y
potenciando una dinámica propia de funcionamiento del Comité.

3. Hacer cumplir el derecho de consulta, sobre todo en situaciones de modificación
sustancial de las condiciones de trabajo.

4. Los Comités de empresa europeos deben estar engarzados en el conjunto de la
acción sindical nacional.

Pese a las dificultades que supone trabajar en un ámbito territorial  supranacional, la
UGT de Catalunya apuesta por continuar apoyando a nuestros representantes en los
Comités europeos, tratando de desarrollar al máximo sus capacidades sindicales y que
puedan así conseguir mejores logros para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras
a los que representan.

Adela Carrió Ibáñez, Secretaria de formación UGT de Cataluña.



Algunes idees innovadores sobre la formaciò dels CEE

Els comitès d’empresa europeus són una eina d’acció sindical vital per als treballadors
europeus. 

La  UGT de  Catalunya  entén  que  en  el  context  de  la  globalització  actual,  tots  els
instruments que tinguem al nostre abast per defensar els drets dels treballadors i les
treballadores a  nivell  internacional  s’han de cuidar  i  promoure dintre  de les  nostres
organitzacions.  Actualment  calculem que  tenim al  voltant  de  50  comitès  d’empresa
europeus. El problema és però, que a causa del desconeixement moltes empreses que
podrien constituir-ne un no ho fan per manca de informació. En una primera etapa cal
fer una tasca pedagògica important i explicar que totes aquelles multinacionals amb més
de 1000 treballadors que tinguin com a mínim un centre de treball en un altre estat
membre amb 150 treballadors pot constituir un comitè d’empresa europeu.

En  aquest  àmbit,  el  nostre  objectiu  principal  és  recuperar  la  formació  sindical  dels
delegats perquè aquests puguin formar-se en la seva pròpia organització. Entenem que
aquesta és molt més profitosa si es fa a nivell local i integrada amb la formació d’altres
delegats d’empreses de diferents federacions. Fins ara la formació en aquest àmbit l’han
organitzat  les  federacions  a  nivell  estatal,  amb els  inconvenients  que  suposava  pels
delegats que s’havien de desplaçar fins a Madrid, i quedar-se a l’escola sindical Julian
Besteiro durant uns dies. Entenem que el futur d’aquesta formació és fer-la allà on es
troben els treballadors.

La idea és organitzar una xarxa de mentoring en la que els delegats més veterans donin
suport a aquells que comencen o a aquells que han de fer front a una problemàtica nova
i puntual com pot ser una deslocalització o superar les diferències salarials existents
entre  treballadors  que  es  troben  en  diferents  estats  membres,  o  inclús  qüestions  de
caràcter més tècnic, com poden ser temes fiscals o contables.

Finalment, afegir que en aquest context de crisi econòmica és innovador el fet que la
formació la facin els propis delegats, utilitzant com a mètode pedagògic de treball   els
casos  pràctics  i  un  llenguatge  senzill  i  entenedor  per  a  tothom.  A més  de  l’estalvi
econòmic que això suposa, farà més estrets els llaços existents entre els membres de
l’organització  sindical,  és  a  dir  cohesionarà  al  grup,  doncs  sovint  les  federacions
funcionen  com a  compartiments  estancs  i  no  tenim coneixement  de  quines  són  les
competències dels companys i tampoc quines són les problemàtiques a les que fan front
a les seves empreses.

Daniel Garcia Tenorio, responsable departament internacional UGT de Catalunya.



La posició de la UGT envers els comités d’empresa europeus.

Els  comitès  d’empresa  europeus  són  sovint  els  grans  oblidats  de  les  nostres
organitzacions sindicals. Se’ls hi atribueix poca capacitat d’acció i un paper de caràcter
testimonial, però si analitzem algunes de les accions que duen a terme, ens adonem que
tenen capacitat per minimitzar els efectes de les deslocalitzacions, e impulsar canvis en
matèria salarial, per exemple.

De fet, dades de l’Institut europeu sindical – ETUI, ens mostren que des de que es va
signar al 1994 la directiva sobre drets d’informació i consulta dels treballadors a les
empreses i grups d’empreses de dimensió comunitària, el nombre d’aquests comitès no
ha deixat de créixer, i ara mateix en contabilitzem 1071. En els darrers cinc anys se
n’han creat 25 a l’any, mentre que en el període 2004-2009, aquest percentatge arribava
als 42 comitès nous anuals.

La llei estableix que per constituir aquests comitès cal que l’empresa tingui més de 1000
treballadors i que d’aquests, com a mínim 150, estiguin en dos països de la EFTA (es a
dir la UE i Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa). Però queda molta feina per fer a
les organitzacions sindicals, doncs encara que cada any es creen nous comitès, encara
queden moltes empreses que compleixen els requisits i que caldria identificar perquè els
constituïssin.

Destaquem el paper rellevant de les federacions a nivell nacional i europeu, doncs són
les encarregades de donar suport a les empreses perquè els puguin constituir. Les dades
ens mostren que tres quartes parts del comitès d’empresa europeus estan en els sectors
del metall, la química i els serveis industrials. De fet, quan una multinacional es nega a
negociar amb els representants dels treballadors la constitució d’aquest comitè serà la
federació  europea  corresponent,  que  actuarà  com  a  mediadora  per  facilitar-ne  la
constitució i per donar suport tècnic en totes aquelles tasques que sigui necessari com
ara la redacció de l’acord de constitució. 

Es per això que la voluntat de la UGT de Catalunya és la de potenciar aquests comitès
millorant la formació dels seus membres, i fent d’intermediaris entre les federacions
nacional, estatal i europees.

Finalment, dir que aquest comitès són una de les baules imprescindibles de la cadena
per impulsar la reindustrialització a Europa tant necessària per lluitar  contra l’atur i
crear llocs de treball de qualitat. Aquesta reindustrialització del nostre continent no serà
possible si no va acompanyada de la defensa i manteniment dels drets dels treballadors i
de la lluita contra el precarietat i el canvi climàtic. Aquests comitès d’empresa europeus
seran un dels instruments per fer-ho. 

Camil Ros i Duran- Secretari d’acció sindical UGT de Catalunya.


