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Převzetí Bombardier transportation ze strany Alstom: plná 
transparence a záruky požadované pro všechny pracovníky! 
Společné prohlášení evropských odborových svazů v Alstom a Bombardier transportation  
Brusel, 3. července 2020 
 
Odborové svazy zastupující pracovníky v Alstom a Bombardier transportation [BT] v Belgii, České republice, 
Dánsku, Francii, Německu, Itálii, Polsku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku a Velké Británii varují, že mnoho 
otázek zůstalo otevřených, čtyři měsíce poté, co společnost Alstom oznámila svůj plán převzít Bombardier 
transportation: 
 

• Jaké je za tím průmyslové zdůvodnění? Jak může takové převzetí podpořit dlouhodobý průmyslový 
růst společností Alstom a BT a obecněji evropského železničního dodavatelského průmyslu? 
 

• Jaké budou důsledky pro +55 000 evropských pracovníků v Alstom a BT a jejich rodiny? Evropské 
antimonopolní úřady mohou požadovat, aby byla některá aktiva, a dokonce i závody odprodány 
(„opravné prostředky“). Alstom již ohlásil že očekává synergie v hodnotě 400 milionů EUR, aniž by 
upřesnil, jak se to projeví při restrukturalizaci. 

 

• Proč se projekt převzetí nezměnil, jako by se hospodářská a sociální krize spojená s pandemií COVID-
19 neděla? Přesto má zastavení výroby, narušení dodavatelského řetězce a pokles poptávky dopad 
na finanční a výrobní kapacity Alstom i BT. 

 
Úroveň znepokojení mezi pracovníky Alstom a BT stoupá po celé Evropě. Odbory nemohou akceptovat, že 
zůstanou ve tmě, bez objasnění ani záruk ohledně budoucnosti pracovních míst a závodů Alstom a BT. 
 
Budoucnost společností Alstom a BT spočívá pouze na průmyslové strategii zaměřené na budoucnost, která 
nejen podporuje inovační kapacity, ale také vytváří pracovní místa a vysoce kvalitní pracovní místa a zajišťuje, 
aby společnosti dlouhodobě prosperovaly. Nemůžeme akceptovat, že mnoho otázek týkajících se průmyslové 
logiky a udržitelnosti stávajícího plánu převzetí zůstává nezodpovězeno. 
 
Evropské odbory proto žádají management Alstom a BT, aby:  
 Se zavázal k řádným zárukám pro zajištění všech pracovních míst ve všech závodech, ve 

všech zemích 
 Poskytl dlouhodobý průmyslový plán budoucího vývoje obou společností 
 Zajistil vysoce kvalitní sociální dialog s úplnými informacemi a konzultacemi se zástupci 

zaměstnanců a odborů, včetně plné transparentnosti, pokud jde o opravné prostředky a 
synergie 

 
Změna klimatu, digitalizace, urbanizace, zotavení se z pandemie Covid-19: všechny tyto výzvy vyžadují 
revidovaný přístup k mobilitě, v němž musí evropský průmysl železniční výroby hrát strategickou roli. Kromě 
případu Alstom a Bombardier transportation potřebuje Evropa silný železniční dodavatelský průmysl. 
 
Evropské odbory proto žádají EU a členské státy, aby:  
 Rychle dodaly ambiciózní evropskou železniční politiku, která poskytuje perspektivu 

dlouhodobého rozvoje pro železniční dodavatelský průmysl a zároveň zajišťuje rovné 
podmínky pro všechny a podporuje kvalitní pracovní místa v Evropě. 
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Odhodlané bránit budoucnost pracovních míst v Alstom a Bombardier transportation v celé Evropě budou 
evropské odbory v nadcházejících týdnech usilovat o koordinaci na vnitrostátní a evropské úrovni pod 
záštitou industriAll Europe a zváží další odborová opatření. 
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