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Evropského akčního dne garance ohledně své budoucnosti  
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Dnes probíhaly koordinované akce po celé Evropě, protože pracovníci Alstom a Bombardier 

Transportation požadují naprostou transparentnost a garance pro všechna pracovní místa a 

závody v Evropě. 

Dnes podnikáme kroky, abychom ukázali naše odhodlání zajistit, aby strategie společnosti 

Alstom neohrozila pracovní místa a závody. 

Pět měsíců poté, co společnost Alstom oznámila své plánované převzetí Bombardier 

transportation, uspořádali pracovníci a jejich odbory na více než dvaceti místech v celé Evropě 

bezprecedentní Evropský akční den. Decentralizované akce byly uspořádány v Belgii, České 

republice, Francii, Německu, Itálii, Polsku, Švédsku a Velké Británii. Akce byly realizovány v 

souladu s omezeními COVID-19 a zahrnovaly zastavení práce, manifestace, shromáždění 

pracovníků, tiskové schůzky, schůzky zástupců pracovníků a distribuci letáků. 

Míra nejistoty ohledně dlouhodobého průmyslového plánu, který je základem převzetí, a 

pravděpodobné důsledky pro pracovní místa jsou pro pracovníky Alstom a Bombardier 

nepřijatelně vysoké. Odborové svazy v celé Evropě proto spojily své síly pod záštitu industriAll 

Europe a vyzvaly vedení Alstom a Bombardier, aby: 

• Zaručil zajištění všech pracovních míst a všech závodů ve všech zemích 

• Poskytl dlouhodobý průmyslový plán, pokud jde o budoucí vývoj obou společností  



• Zajistil vysoce kvalitní sociální dialog s úplnými informacemi a konzultacemi se 

zástupci zaměstnanců a odborů, včetně plné transparentnosti, pokud jde o nápravné 

prostředky a synergie 

Vysoká úroveň mobilizace vyslala silný signál do vedení společnosti Alstom i Bombardier, aby 

urychleně poskytlo konkrétní odpovědi tisícům pracovníků a jejich rodinám, kterých se 

plánované převzetí týká. 

Obavy vyvrcholily minulý týden, když Alstom navrhl odprodej závodů ve Francii 

(Reichshoffen) a Německu (Hennigsdorf) a také část aktivit vysokorychlostního vlaku 

Bombardier v Itálii (Vado Ligure), aby zmírnil obavy Evropské komise ohledně dopadu 

plánovaného převzetí na konkurenci na trhu. 

"Nemůžeme akceptovat takovou nejistotu, přetrvávající pět měsíců poté, co Alstom oznámil svůj 

záměr převzít Bombardier Transportation." A to i přes četné výzvy zástupců odborů v obou 

společnostech. Dnes podnikáme kroky, abychom ukázali naše odhodlání zajistit, aby strategie 

společnosti Alstom neohrozila pracovní místa a závody,“ řekl Luc Triangle, generální tajemník 

industriAll Europe. 

"Evropský průmysl železniční výroby je strategickou součástí evropské ekonomiky a nabízí 

řešení mnoha hlavních výzev, kterým čelí naše společnost, jako jsou mobilita, změna klimatu, 

energetická účinnost, demografické změny a urbanizace. Odpovědnost tedy nesou i politici EU. 

Je nejvyšší čas, aby předložili robustní průmyslovou politiku, která podporuje 

konkurenceschopnost a dlouhodobé perspektivy rozvoje železničního dodavatelského průmyslu 

v Evropě.”.  

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


