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V důsledku krize COVID-19 se společnost ENGIE rozhodla urychlit implementaci dvou 
svých pilířů minimálního sociálního programu ENGIE CARE. ENGIE CARE bude zahrnut do 
budoucí globální dohody o sociální odpovědnosti podniků, která je v současné době 
předmětem jednání s mezinárodními odborovými federacemi (GUF): IndustriALL Global 
Union, Public Services International (PSI) a Building and Wood Worker's International 
(BWI). Tyto záruky byly zaznamenány „ve společném prohlášení“ s GUF. 

Nová globální dohoda o sociální odpovědnosti podniků „bude zahrnovat závazek zaručit 
177 000 zaměstnancům minimální sociální ochranu, pokrývající rodičovství, zdraví, 
postižení a smrt na celém světě, realizovanou prostřednictvím programu ENGIE CARE,“ 
uvádí společné prohlášení. 

Program bude zahrnovat: 

- náklady na hospitalizaci v plné výši pro Covid-19 a nejméně 75% pro ostatní 
podmínky 

- životní pojištění ekvivalentní výši 12měsíční hrubé mzdy 

- zaměstnancům, kteří jsou v současnosti postiženi zdravotní krizí, se Skupina 
zavazuje poskytovat stejné zdravotní pojištění až do konce roku 2020. 

Tato opatření se budou okamžitě a v plném rozsahu uplatňovat na všechny zaměstnance 
skupiny a budou se vztahovat také na případy úmrtí, ke kterým došlo od začátku 
pandemie. 

Toto oznámení ze dne 29. dubna je doprovázeno dalším oznámením, zaměřeným na 
snížení odměn vedoucích pracovníků a ještě dalším oznámením o podpoře malých a 
velmi malých společností v rámci dodavatelské sítě, jako součást dvou dalších globálních 
solidárních iniciativ. Tyto zahrnují: 

□ Snížení odměn exekutivě. 13 členů exekutivy a předseda představenstva, se 
společně rozhodli že si sníží platy o 15%, po dobu dvou měsíců, a to okamžitě. 
Kromě toho byl celosvětově nejvyšší tým managementu skupiny požádán o přijetí 
podobné iniciativy. Takto ušetřené peníze půjdou na iniciativy na pomoc lidem a 
komunitám zranitelným touto zdravotní a hospodářskou krizí. 

□ Finanční podpora pro malé dodavatele. Skupina se rozhodla vyčlenit 250 milionů 
EUR na urychlení plateb svým dodavatelům, malým a středním podnikům a VSE, 
a přispět tak k posílení jejich peněžních toků v těchto těžkých dobách. 

Ve společném tiskovém prohlášení tři GUF uvítaly iniciativu společnosti ENGIE: 
„Uznávají, že společnost ENGIE uznala klíčovou roli odborů a sociálního dialogu, kterou 
hrají v současné krizi, aby zajistily dlouhodobou udržitelnost společnosti a zdraví, 
bezpečnost a pohodu zaměstnanců. “ 

 
 


