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Dublin, 27 martie 2019 
 
 
În perioada 26-27 martie 2019, 30 de reprezentanți ai angajaților din diferite companii CRH și 
responsabili ai sindicatelor s-au întâlnit la Dublin pentru a discuta despre stadiul dialogului 
social în cadrul grupului CRH la nivel local și european.  
 
În ceea ce privește funcționarea CoEÎ, au fost aduse în discuție următoarele preocupări:  

 Numărul de țări care intră sub incidența acordului CRH CoEÎ nu este în concordanță cu 
numărul de țări în care CRH este prezent; 

 O analiză aprofundată a acordului CRH CoEÎ 2013 arată că acesta nu îndeplinește 
cerințele minime ale Directivei revizuite 2009/38 transpuse în legislația irlandeză; 

 Experții au subliniat că acordul CRH încalcă legislația irlandeză și cea a UE; 

 Nu este clar cine a semnat acordul revizuit în numele angajaților; acordul a fost semnat 
fără o consultare corespunzătoare și fără consimțământul reprezentanților angajaților 
din partea CoEÎ și al organizațiilor sindicale reprezentative; 

 Alegerea/desemnarea lipsită de transparență a membrilor în CoEÎ; 

 Alegerea/desemnarea lipsită de transparență a comitetului director.     

 … 
  
În ultimii ani, CRH a devenit un lider european și global în industria materialelor de 
construcții. Federația europeană a lucrătorilor în construcții și prelucrarea lemnului 
(EFBWW) și sindicatele din cadrul CRH se așteaptă ca CRH să devină de asemenea și lider în 
domeniul dialogului social.  
 
EFBWW solicită grupului CRH să respecte legislația UE și să ia măsurile necesare pentru a 
restabili încrederea reciprocă și dialogul social. EFBWW invită conducerea să discute despre 
un parteneriat social reînnoit. Un prim pas important ar fi clarificarea proceselor de alegere/ 
desemnare a membrilor actuali și viitori pentru țările implicate în CoEÎ. EFBWW subliniază că 
acest lucru ar trebui făcut în conformitate cu legislația națională de transpunere.  
 
În cele din urmă și pentru toate motivele menționate mai sus, EFBWW insistă asupra unui 
angajament semnificativ privitor la acordul CRH 2013, care ar trebui adaptat pentru a se 
conforma legislației europene existente.  
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