PSI:s styrelsemöte EB-148
19-20 maj 2016, ILO Genève, Schweiz

Multinationella företag
Syfte:
 Informera styrelsen om aktiviteter inom multinationella företag sedan SC-19 2016.
Avser:
 Handlingsprogrammet, bilaga B, Multinationella företag;
 PSI:s riktlinjer om slutande av internationella överenskommelser med multinationella företag
som antogs av styrelsen under 2012.
Bakgrund:
I dagsläget är PSI:s mål med arbetet inom multinationella företag att bygga globala nätverk för
förbund och arbetare inom de tre företag PSI har slutit globala ramavtal med: DF, ENEL och ENGIE,
och att säkerställa att dessa avtal:
 sprids och kommer till god användning bland våra medlemmar;
 upprätthålls för att försvara och främja arbetsrättigheter och arbetsvillkor och för att hjälpa till
att bygga upp nätverk överallt där PSI:s medlemsförbund har medlemmar;
 används som kapacitetsbyggande verktyg för övergripande policyarbete med koppling till PSI
(t.ex. inom områdena rättvisa skatter, antikorruption och klimatförändring, etc.).
Detta arbete är också relaterat till ILO:s aktuella pågående diskussion om globala leveranskedjor (se
punkt 4).
Diskussion:
1. ENEL
PSI har etablerat kontakt med medlemsförbund som representerar arbetstagare på ENEL och
samarbetar med IndustriAll i kartläggandet av ENEL:s verksamheter, i Latinamerika i synnerhet, för
att förbättra styrning, processer och granskningen som utförs för att upprätthålla ENEL:s globala
ramavtal och för att planera för tillväxt i regionen.
Den 5 februari 2016 höll PS och IndustriAll en diskussion med ENEL:s ledning och den globala
samordnaren för ENEL:s arbetskommitté i Genève för att prata om detta och relaterade frågor. Detta
inbegrep den fackliga frågan om ”excluidos” som togs upp av PSI:s argentinska medlemsförbund
APSEE, och möjligheten att stödja nationella fackliga utbildningar och utbildning för lokala chefer
om avtalsprocessen, inklusive social dialog och underlättandet av kollektivavtal. PSI och IndustriAll
håller gemensamt det andra Latin American Network-mötet som kommer att äga rum 5-6 april i
Buenos Aires i Argentina.
Detta möte är en uppföljning till mötet som hölls i Fortaleza 2014 och målet med mötet är att:
 Höja medvetenheten och det proaktiva deltagandet och öka användningen av ENEL:s globala
ramavtal hos PSI:s och IndustriAll ENEL:s medlemsförbund
 Etablera ett effektivt rotationssystem för att täcka upp all tillgänglig representation i ENEL:s
globala arbetskommitté för den latinamerikanska regionen.
 Ta fram ett effektivt system och året-runt-kommunikation för effektiv implementering av ENEL:s
globala ramavtal i Latinamerika.

Det finns möjlighet att uppdatera ENEL:s globala ramavtal under 1016 då det har gällt i 3 år. PSI och
IndustriAll beslöt sig för att skicka ett förslag till ENEL:s ledning om en anpassning av texten med en
officiell förnyelse av signaturer under nästa möte med ENEL:s globala arbetskommitté som är
planerat i juli i Rom.
2. ENGIE (f.d. GDF-Suez)
2015 avyttrade GDF-Suez sin vatten- och sanitetsverksamhet och döpte om företaget till ENGIE. Det
första mötet som ENGIE:s Extended Reference Group höll (granskning av det globala ramavtalet)
ägde rum i Paris, den 12 februari 2016, och föregicks av ett förberedande fackmöte. PSI:s
medlemsförbund Australian Service Union (ASU) deltog med en representant från ENGIE:s
Hazelwood-anläggning. Medlemmar från IndustriAll och BWI deltog också. Under diskussionen blev
det tydligt att det finns ett uppenbart behov att bygga ett system som säkerställer att ENGIE:s
globala ramavtal och OSH-avtal implementeras och kommer till god användning för våra
medlemmar. Uppföljningsåtgärderna inbegriper förfrågan till ENGIE om en detaljerad kartläggning
av företagets verksamhet (inklusive de verksamheter som håller på att utvecklas) för att underlätta
etablerandet av ett fackligt nätverk och ett system för löpande kommunikation så att det globala
ramavtalet kan upprätthållas. PSI, Industriall och BWI begärde också ett möte med ENGIE:s framtida
VD, Isabelle Kosher, och med cheferna för de nya affärsenheterna för att visa hur viktiga de globala
ramavtalen är och justera förväntningarna. Det globala ramavtalet löper ut den 10 november 2016.
PSI, IndustriAll och BWI kommer att lämna förslag på en uppdatering av texten som också kommer
att avspegla företagets nya namn. Nästa ENGIE Extended Reference Group är planerad i februari
2017 i Paris.
3. EDF-koncernen
EDF-koncernen genomgår för närvarande omstruktureringar och är i ett svårt ekonomiskt läge på
grund av övertagandet av skuldbelastade AREVA och de höga kostnaderna för kärnkraftverket
Hinkley Point C i Storbritannien. Ett stort hinder för en framgångsrik användning av EDF:s globala
ramavtal är frågan om global täckning. Både PSI och IndustriAll har tydliggjort för EDF att detta
problem måste tas upp för allvarlig diskussion vid nästa granskning av ramavtalet i juli 2016 i paris.
PSI uppmanar sina medlemmar i EDF-koncernen att stödja förslaget för en automatisk global
räckvidd för avtalet (vilket skiljer sig från det befintliga systemet med ”frivillig efterlevnad”).
Allvarliga farhågor kvarstår vad gäller den godtyckliga tillämpningen av klausul 6 och 8 i avtalet
(vinstfördelning) då företaget ensidigt väljer att inte efterleva dessa klausuler i vissa verksamheter i
Storbritannien. En teknisk uppdatering av texten i det globala ramavtalet för att återspegla EDF:s
aktuella verksamheter (försäljningen av verksamheten i Ungern och förvärvet av belgiska Luminus)
kommer att slutföras under de kommande månaderna.
4. ILO:s trepartsmöte om globala leveranskedjor på Internationella arbetskonferensen (ILC) 2016
I år kommer en allmän diskussion om anständigt arbete i globala leveranskedjor att hållas under
arbetskonferensen. Detta är en viktig möjlighet för PSI att förespråka den offentliga sektorns viktiga
roll; t.ex. när det handlar om arbetsinspektion, rättvisa skatter och offentlig upphandling. En annan
prioriterad fråga är tillräckliga resurser till offentliga institutioner och tjänster för att realisera
anständigt arbete i globala produktionssystem och system för leverans av tjänster. PSI kommer snart
att utfärda ett dokument med ställningstagande som kan användas som en resurs, som
diskussionsunderlag och som vägledning. Om din organisation skulle vara intresserad av att delta i
den allmänna diskussionen kan du kontakta Daria Cibrario PSI:s funktioner med ansvar för lokala och
regionala myndigheter och multinationella företag, på: daria.cibrario@world-psi.org
5. Kommunikationsplattform för allmännyttan lanserad
PSI:s kommunikationsplattform för allmännyttan i en stängd Facebook-grupp är nu
igång:https://www.facebook.com/groups/559429457542401/. PSI:s medlemsförbund och
medlemmar från energi-, vatten- och avfallshanteringssektorn samt multinationella företag är
välkomna att ansluta sig till gruppen och bidra till diskussionen och dela med sig av information.

Budgetkonsekvenser: enligt föreslagen budget för 2016. Rese- och logikostnader för granskningar
av globala ramavtal täcks av företagen.
Nästa steg:
PSI:s medlemsförbund med direktrepresentation på anläggningarna i ENEL, ENGIE och EDF Group
eller medlemsförbund som vill utöka medlemsantalet i dessa och andra multinationella företag inom
allmännyttan är välkomna att kontakta Daria Cibrario, PSI:s funktionär som hanterar frågor som rör
lokala och regionala myndigheter och multinationella företag, på: daria.cibrario@world-psi.org.






5-6 april 2016, 2:a Latin American Network-mötet, Buenos Aires (Argentina)
30 maj–10 juni 2016, ILC:s allmänna diskussion om globala leveranskedjor, ILO, Genève
(Schweiz)
Juli 2016, ENEL Global Labour Committee, Rom (Italien)
Juli 2016, EDF Global Labour Committee, Paris (Frankrike)
Februari 2017, ENGIE Extended Reference Group, Paris (Frankrike)
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