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IndustriAll Europe odsuzuje rozhodnutí, které povede ke ztrátě 3 000 přímých pracovních 

míst a dalších 20 000 pracovních míst v dodavatelském řetězci. 

IndustriAll European Trade Union odsuzuje rozhodnutí výrobce automobilů Nissan uzavřít tři 

výrobní závody v Barceloně, ve Španělsku. Toto rozhodnutí povede ke ztrátě 3 000 přímých 

pracovních míst a dalších 20 000 pracovních míst v dodavatelském řetězci. 

Již před několika měsíci byla vyhlášena rozsáhlá restrukturalizace ovlivňující více než 12 
000 pracovních míst po celém světě. Je součástí globální strategie aliance Nissan-Renault-
Mitsubishi, která evropský kontinent podřadila pod vedení společnosti Renault. 

Oznámení přišlo jako šok pro Evropskou radu zaměstnanců (ERZ), která nebyla 
informována a oznámení našla v tisku. Zdá se, že společnost neplánuje žádnou schůzku, 
aby informovala a konzultovala svou ERZ. Pracovníci a jejich odbory se cítí zklamáni tímto 
očividným ignorováním evropského sociálního dialogu a neúctou k tisícům pracovníků a 
jejich rodinám, jejichž životy budou tímto rozhodnutím silně ovlivněny. 

IndustriAll Europe spolu s IndustriALL Global Union již dříve vyjádřily podporu a solidaritu 

pracovníkům Nissanu v Barceloně, kteří protestovali proti neschopnosti vedení vyjednat 

spravedlivé a proveditelné řešení pro společnost i zaměstnance skupiny Nissan. IndustriAll 

Europe také napsal komisařům EU Thierry Bretonovi (vnitřní trh) a Nicolasovi Schmitovi 

(pracovní místa a sociální práva), v nichž požádal schůzky s cílem projednat situaci ve 

Španělsku a důsledky pro evropské pracovníky v automobilovém průmyslu. 

Jsme zděšeni zjevnou nedostatečnou ochotou Nissanu uvažovat o alternativních řešeních, a to 

v době, kdy Evropa zahajuje ambiciózní plán obnovy, zaměřený na mobilizaci zdrojů, aby se 

její hospodářství vrátilo zpět, aby ochránila a vytvořila pracovní místa v Evropě. Rovněž 



přichází v době, kdy odbory a evropská průmyslová sdružení v automobilovém sektoru spojují 

své síly a požadují ambiciózní plán obnovy pro automobilový průmysl, založený na oživení 

výroby a podpoře tohoto odvětví směrem k uhlíkově neutrální budoucnosti, v souladu se 

Zelenou dohodou a evropským cílem v oblasti klimatu. 

Luc Triangle, generální tajemník industriAll Europe uvedl: 

„Teď není čas se vzdávat podniků, které patří mezi nejziskovější ve skupině. Místo toho musíme 

využít všech možností, které nabízí zbrusu nový nástroj obnovy ve výši 750 miliard EUR, který 

Evropská komise navrhla dne 27. května, aby nastartoval ekonomiku a podpořil automobilový 

ekosystém v jeho úsilí o udržitelnou mobilitu. Žádný pracovník, závod, sektor ani region nesmí 

zůstat pozadu!“ 

IndustriAll Europe bude i nadále podporovat pracovníky Nissanu a jejich odbory v boji za 

udržení závodů ve Španělsku. Společně vyzýváme španělské, katalánské a municipality, aby 

usilovaly o řešení a perspektivu pro pracovníky a více než 20 000 rodin, které jsou závislé na 

pokračování společnosti. 

 
 


