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Kära kolleger,
det andra mötet av Europeiska Företagsrådet år 2010 ligger bakom oss. På detta möte diskuterades
det framför allt om följande teman som vi gärna kortfattat vill redogöra om:
Aktuellt läge och teman i europeiska Pfleiderer - koncernen:
-

Personalnedskärningar, avsikten att lägga ner fabriker och rykten om försäljningar sätter hård
press på den dagliga verksamheten i alla europeiska etableringar. Personalstyrkorna är
oroade över hur framtiden kommer att se ut med tanke på hög skuldsättning och osäker
marknadsutveckling.
I hela Europa blir vår viktigaste råvara „trä“ allt dyrare! Brådskande åtgärder är nödvändiga
mot skattelättnader och mot den fortsatta utbyggnaden av träförbränningen i
biomassakraftverk samt i träpelletsugnar. Våra arbetsplatser står på spel här!
Åldersstrukturen och den hotande bristen på yrkesutbildad personal kräver nya vägar inom
personaladministrationen fortast möjligt. Deltidsarbete på grund av ålder, utbildning &
kompetensutveckling, skapande av karriär- & sysselsättningsmöjligheter samt hälsoprogram
är i detta sammanhang bara några komponenter som omgående måste skapas eller som
behöver gestaltas på nytt.
PASOC – avtalet undertecknat:
Den 30 november 2010 var det dags. Avtalet om den sociala
stadgan undertecknades högtidligt i Frankfurt av Pfleiderer
AG:s representanter, av IG-Metall samt av ordföranden för
Europeiska Företagsrådet.
Avtalet garanterar sociala minimistandarder för ca. 5500
Pfleiderer-anställda i hela världen, bland dessa standarder
även rätten att kunna få engagera sig i fackföreningar, rätten
till en hälsosam arbetsomgivning och inte minst även till en
rimlig lön.
Såväl inom miljön som inom den grundläggande frågan
rörande investeringar prioriterar Pfleiderer hållbarhet före
kortfristiga avkastningsmål.

(fr.v.t.h.) Frank Bergmann (EFR), Hans Overdiek
(Pfleiderer AG) och Wolfgang Rhode (IGM) vid
underteckningen av PASOC -avtalet

Det Europeiska Företagsrådet ser underteckningen av PASOC – avtalet som en stor framgång. „Vi
formger här den sociala profilen av vårt företag och skiljer oss klart från bestående socialavtal. Även om
den aktuella debatten om fabriknedläggningar utsätter oss för extrem press, PASOC är ändå ett viktigt
steg mot vår framtid. Jag tackar alla aktörer för deras bidrag.“ (Frank Bergmann vid underteckningen)
Om och i vilken omfattning Euro-FR:s framgångsrika projektarbete kommer att fortsätta, diskuteras för
närvarande. Det operativa genomförandet av PASOC kommer att påbörjas nästa år.
Alla* anställda på Pfleiderer har under: http://pasoc.innopas.eu/ omfattande informationsmaterial till
förfogande. *Ni behöver ingen internetaktivering.
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