
La Formació dels CEE

El  paper  dels  Comitès  d’empresa  europeus  (en  endavant  CEE),  es  bàsic   per
desenvolupar  l’acció  Sindical  a  nivell  supranacional  en  un  entorn  d’economia
globalitzada com és el d’avui.

En aquesta situació, es fa imprescindible dotar-nos d’eines que ens permetin afrontar els
canvis que es poden produir a les empreses i fins i tot, poder anticipar-nos a situacions
traumàtiques  que  afectin  directament  al  nivell  d’ocupació   i  als  drets  de  milers  de
treballadors i treballadores d’empreses multinacionals.

Estem  parlant  de  canvis  que  influeixen  directament  a  l’ocupació,  a  les  condicions
laborals que poden  donar-se de diferents formes i maneres: des de situacions de crisis al
sector  a  reestructuracions,  deslocalitzacions,  fusions,  expedients  de  regulació
d’ocupació en empreses del grup, etc.

En aquest sentit creiem que, una eina que esdevé clau, és el CEE i el seu paper com a
òrgan de representació per poder articular propostes per combatre aquests atacs. 

Des de  la  Secretaria  de  Formació  Sindical  organitzem,  juntament  amb les  diferents
federacions i la Secretaria d’Internacional, una oferta formativa que sigui útil tant, per a
la creació de nous CEE allà a on encara no s’han constituït i podem fer-ho, com per
ampliar la seva intervenció en aquelles empreses en les quals ja existeixen.

La sensibilització a les organitzacions sindicals per comprendre la importància de tenir
CEE forts, es un element imprescindible en aquest entorn tan globalitzat.

Hem d’oferir una oferta integral per als representants sindicals de CEE, que permeti
afrontar amb confiança les difícils situacions esmentades amb anterioritat.

És  per  això  que  des  de  la  Secretaria  de  Formació  Sindical,  Estudis  i  Cultura  de
Comissions Obreres de Catalunya tenim dos apartats diferenciats a l’oferta formativa.

Per un costat la formació transversal en diferents matèries que facilitin la seva tasca de
representació i per altre, la formació més específica  en CEE.

L’oferta actual específica per a CEE consta de dues accions formatives en funció del
nivell de desenvolupament:

- Curs bàsic de CEE: adreçat a aquells representants que tenen possibilitats de
constituir  un  CEE,i  encara  no  han  donat  aquest  pas  o  estan  començant  la
negociació o bé ja l’han constituït però porten poc temps i tenen problemes amb
el  desenvolupament.  Tractem  temes  com  el  procediment  de  constitució,
requisits, com fer un millor acord, etc. 



- Curs  d’aprofundiment  de  CEE:  és  un  curs  eminentment  pràctic  per  aquells
membres de CEE que ja porten més temps funcionant i que volen aprofundir en
temes concrets i que va més dirigit a desenvolupar l’acord ampliant el camp
d’intervenció sindical, reforçant el  seu paper i  la seva capacitat  d’intervenció
més  enllà  de  la  consulta-  informació,  (problemes  de  deslocalitzacions,
reestructuracions, etc.)

En tots dos cursos hi ha dos elements bàsics que tractem i que a més, hem de potenciar
perquè d’ells depèn en gran part, l’eficàcia del funcionament del CEE:

- La coordinació i comunicació entre els membres del CEE i la federació ó sector
al qual pertany.

- La coordinació i comunicació entre els membres del CEE i la resta dels seus
companys de representació a l’empresa.

Per posar en valor aquests elements i l’experiència, comptarem dintre de cada curs, amb
la participació de la persona responsable de CEE del sector perquè ens ajudarà a trobar
l’estratègia a portar a terme en les diferents situacions que puguin sorgir dintre del CEE.

L’objectiu  es  que sigui  un curs  més  pràctic  i  útil  i,  a  la  vegada,  estarem creant  un
procediment d’actuació en xarxa que enfortirà la nostra acció sindical.

Faig èmfasi en l’aspecte de la coordinació com a element vital per afrontar, no només
una bon funcionament del CEE, sinó que és clau també a l’hora d’afrontar possibles
canvis o reestructuracions que es puguin produir dintre d’un grup d’empreses situades a
diferents  països  i  que,  de  vegades,  realitzen  diferents  activitats  i,  que  per  tant,
requereixen una coordinació entre diferents sectors.

Però som conscients que, donat la dificultat dels temes que es tracten al CEE, a més
d’aquesta formació més específica es fa necessària una formació complementària en
diferents aspectes que tampoc hem d’oblidar:

 Idiomes

 Habilitats de comunicació i negociació

 Anàlisis econòmic vinculat a procesos de fusions, grups d’empresa, absorcions,
etc.

 Tecnologies  de la  informació i  la  comunicació  que ens  han de ser  de molta
utilitat a l’hora de tenir un contacte permanent amb la resta de membres del CEE

Per  portar  a  terme  aquest  Pla  de  Formació  Integral  és  imprescindible  una  bona
coordinació entre els diferents actors implicats: el responsable de CEE de l’organització
en qüestió, qui, en coordinació amb la persona responsable de formació sindical del



sector, es posaran en contacte amb la Secretaria de Formació Sindical per donar sortida
a les necessitats formatives plantejades.

Cada vegada es fa més necessària la col·laboració i coordinació de l’acció sindical a
nivell europeu per aconseguir una Europa més social i en aquest sentit els CEE són un
element clau per desenvolupar la unitat de l’acció sindical a Europa.

Ara  que  a  CCOO  de  Catalunya  estem en  plena  celebració  del  50è  Aniversari  del
naixement com a sindicat, vull recordar el lema que diu “50 anys construint presents i
futurs” i fer un paral·lelisme: quan fa uns anys parlàvem dels CEE ho feien més com
una proposta de futur i de desenvolupament llunyà o a llarg termini, però, amb la realitat
de la globalització, avui, els CEE han de ser una aposta imprescindible per guanyar el
present. 

Severo Insausti



QUIN PERFIL ÉS EL IDONI PER UN DELEGAT DE CEE 

Hom pot pensar que el  perfil  mésimentades,  assessorades,  amb grans dosis de bona
voluntat,  però...amb  això  n’hi  ha  prou?  Tenir  un  nivell  mitjà  d’anglès,  conèixer  la
directiva europea, o estar disposat a viatjar a vegades en cap de setmana, vol dir ser un
bon membre de CEE? Res més lluny de la realitat. 

Per exemple, si aprofundim una mica en certs problemes enquistats en alguns CEE,
massa sovint  ens  trobem amb seriosos  problemes  de coordinació entre  els  diferents
nivells de representació (internacional - nacional - local) i amb el sindicat, en que la
implicació  dels  propis  treballadors  és  inexistent  perquè  ningú  ha  explicat  mai  a  la
corresponent plantilla perquè serveix aquesta eina  o què s’està fent amb ella, o bé que
l’activitat del propi CEE tendeix a ser prou mínima i no s’aprofita la potencialitat que
pot arribar a tenir el propi acord de funcionament que tenen firmat . Tot això, en CEEs
composats per persones amb un gran nivell d’anglès, amb disponibilitat a viatjar o amb
coneixements tècnics importants. 

Què falla doncs? Quan es fa palès que hi ha aquests problemes, el diagnòstic és que el
que falla és el propi perfil de persones que composen el CEE.  Per que...cal recordar
que:

- S’ha de tenir prou interès en qüestions internacionals no solament laborals, també 
econòmiques, polítiques, socials o sociològiques,...).
- S’ha d’estar format de manera convenient en CEEs i diversitat multicultural.
- S’ha d’estar acostumat a la negociació col·lectiva.
- S’ha de tenir ganes de ser considerat una persona "acceptada" en el si del CEE, ja que 
cal buscar la confiança de la resta del CEE i aplicar característiques d'empatia cap a 
persones que viuen realitats culturals molt diferents a la nostra.
- S’ha de ser prou independent de l'empresa i cal ser membre del sindicat i estar prou 
coordinat amb aquest.
- S’ha de ser prou pacient: lidiar amb els egos, que n’hi ha, de la resta de persones 
prominents del CEE.
- S’ha de tenir una certa habilitat o generositat per compartir informació.
- S’ha d’estar disponible, no a viatjar únicament, si no a promoure el treball en grup 
(viatgem perquè anem a treballar).

I tota aquesta pluja d’idees no poden deixar de banda la idea més clau de totes: si no
som persones prou conscients de la dimensió transnacional del que suposa fer la tasca
d’un CEE, llavors més val que ho deixem córrer. Aquest és l’eix sobre el que pivota el
pla  de  treball  que  ens  hem de  marca  en  la  nostra  actuació  en  els  CEE:  mentalitat
transnacional.  Mentalitat  que  ens  ha  de  portar  al  següent  triangle  d’actuació:
sindicalització - coordinació – comunicació



SINDICALITZACIÓ: 

No només significa "estar afiliat  a un sindicat",   si  no a més,  ser conscient que cal
treballar en clau de CEE com a eina sindical. Per tant, cal tenir iniciatives sindicals en
l'àmbit del CEE i no deixar refredar els assumptes: portar a debat els temes sindicals
candents, insistint en el correcte acompliment dels processos d'informació i consulta.
Una petita pregunta només per a la reflexió: quantes multinacionals han estat portades
als tribunals europeus en més de 20 anys d'existència dels CEE? Ni més ni menys que
10. Un balanç pobre que reflexa manca d’iniciativa sindical. És cert que volem esgotar
les vies negociadores sempre i que cal evitar al màxim la judicialització dels conflictes
(i  més  en  un  marc  en  què  és  difícil  posar  a  tot  un  CEE d'acord,  tardança  a  tenir
sentència, etc.). Però una cosa és evitar judicialitzacions, i una altra molt diferent és
evitar  els  conflictes  fins  al  límit  de  la  passivitat...

COORDINACIÓ: 

És  vital  la  interacció  entre  els  tres  elements  (nivell  local,  nivell  nacional,  nivell
internacional),  i  amb el sindicat. Cal tenir  en compte que és important estrènyer els
llaços dintre del CEE, no anar a una reunió i no saber res més fins la propera, com si ens
treiésim de sobre un obstacle burocràtic que cal superar. És necessari cercar consensos i
parlar amb una sola veu, i en aquest sentit hem de coordinar-nos amb altres sindicats, a
vegades antagonistes a nivell local, però amb els que cal anar amb una sola veu a nivell
internacional. Important, així mateix, el fet de saber quin acord tenim i aprofitar les
seves potencialitats. Imprescindible treballar en la confiança mútua en el si del CEE, i
donar-nos suport entre tots en la mesura del possible, tenint en compte els diferents rols
dins el CEE (no és el mateix el paper a jugar en el comitè restringit, amb un paper més
propositiu i  decissori,  que en el plenari,  en què el  paper a jugar és més de suport i
cohesió).
 

COMUNICACIÓ: 

Simplement hem d'explicar tot el que fem, sense espantar-nos per possibles clàusules de
confidencialitat (que res tenen a veure amb coartar la llibertat sindical de comunicar el
que ha passat en les reunions). Important explicar als treballadors el que hem fet quan
hem estat absents diversos dies, lligant necessitat d’activitat sindical internacional pel bé
de tota la plantilla a nivell local. Comunicació de tot el que fem amb els elements amb
els  que  ens  coordinem  al  sindicat,  a  la  secció  sindical,  i  amb  la  plantilla.

En definitiva, si complim amb aquest "triangle" i amb les característiques explicades,
tindrem, aquest cop sí, un millor perfil de delegats/des, amb l’objectiu comú de fer dels
CEE l’eina sindical realment útil que necessitem i volem.


