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Målet med projektet ”SDA INFOPOINT” är att hjälpa de projektansvariga med förberedelser, 
genomförande och övervakning av deras transnationella samarbetsprojekt. Detta gäller 
områdena arbetstagarinformation, arbetstagarsamråd samt arbetstagardeltagande inom 
ramen för den europeiska kommissionens budgetpost 04.03.03.03. 
 
 
INTERNATIONELLT RAMAVTAL GÄLLANDE PFLEIDERER AG 
 
Under begreppet PASOC genomförs sedan ungefär ett år ett EBR-initiativ som syftar till att 
införa en socialstadga för Pfleiderer AG. Projekt finansieras av den europeiska 
kommissonens budgetpost 04.03.03.03 och stöttas av de projektansvariga ”Arbeit 
und Leben Bielefeld”. 
Resultatet är ett internationellt ramavtal med vitt täckande regelverk angående 
säkerställandet och vidarutvecklingen av de sociala, arbetsmässiga och 
sysselsättningsmässiga standarderna inom koncernen. „Vi har satt tydliga riktlinjer för de 
sociala plikterna och sysselsättningsplikterna, men även riktlinjer för den framtida 
företagsutvecklingen för Pfleiderer“ – menar EBRs ordförande Frank Bergmann – „och även 
tagit fram ett väldigt effektivt monitoring-system för att kunna övervaka dessa förpliktelser“. 
Med hänsyn till de företagsmässiga konsekvenserna av krisen på trävaruindustrin, innehåller 
avtalet mycket vitt täckande regelverk. Bland annat gäller detta företrädet av fasta 
anställningar (istället för inhyrd arbetskraft), arbets-, hälso- och miljöskydd eller för framtida 
företagsarrangemang („Hållbar företagsutveckling har i grunden företräde gentemot 
kortsiktiga vinstbringande mål“). 
Utmärkande för detta initiativ: PASOC eftersträvar information, deltagande och samråd. 
Nationella arbetstagarombud samt personalstyrkan deltog och inkluderades aktivt i 
diskussionsprocessen. Regelbundna EBR-meddelanden, 
en skriftlig enkät riktade till samtliga europeiska anläggningar, en europeisk Pfleiderer-
hearing och PASOCs egna projekthemsida är alla delar av ett aktivt informations- och 
offentlighetsarbete. 
Därmed kunde ett stort mått av deltagande och insyn uppnås. För fackföreningarna (bland 
andra IG Metall, EFBH och BHI) är det här ett „förebildligt exempel“ för genomförandet av en 
europeisk förankrad särintressepolitik. 
Det internationella (PASOC) ramavtalet för Pfleiderer AG kommer officiellt skrivas under den 
30.11.2010 vid IG Metall i Frankfurt. 
 
Ytterligare information: www.innopas.eu 
Kontakt: Gisbert Brennecke (Arbeit und Leben Bielefeld): gb@aulbi.de 
Frank Bergmann (EBRs ordförande PAG): Frank.Bergmann@pfleiderer.com 
 


