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La Fiom ribadisce la disponibilità al confronto su 
“Fabbrica Italia”, ma senza imposizioni aziendali 
 
LLaa  FFiiaatt,,  nneell  ccoorrssoo  ddeellll’’iinnccoonnttrroo  ssvvoollttoossii  ooggggii  aa  RRoommaa,,  hhaa  rriibbaaddiittoo  cchhee  llaa  
rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeell  ppiiaannoo  ““FFaabbbbrriiccaa  IIttaalliiaa””  èè  ccoonnddiizziioonnaattoo  aa  pprreecciissee  cceerrtteezzzzee  eedd  aa  
ggaarraannzziiee  pprreelliimmiinnaarrii  ddii  ggoovveerrnnaabbiilliittàà  ddeeggllii  ssttaabbiilliimmeennttii..  

IInn  ttaallee  aammbbiittoo,,  llaa  FFiiaatt  hhaa  rriiccoonnffeerrmmaattoo  llaa  vvoolloonnttàà  ddii  pprroocceeddeerree  ccoonn  ll’’aapppplliiccaazziioonnee  
ddeellll’’aaccccoorrddoo  sseeppaarraattoo  ddii  PPoommiigglliiaannoo,,  nnoonn  eesscclluuddeennddoo  cchhee  nneeggllii  aallttrrii  ssttaabbiilliimmeennttii  
ssiiaa  nneecceessssaarriioo  aannddaarree  aanncchhee  oollttrree..  

LLaa  FFiiaatt  hhaa  ccoonnffeerrmmaattoo  ii  ccoonntteennuuttii  ddeell  ppiiaannoo  ““FFaabbbbrriiccaa  IIttaalliiaa””  pprreesseennttoo  iill  2211  aapprriillee  
22001100,,  nnoonn  rriissppoonnddeennddoo  aallllaa  nnoossttrraa  rriicchhiieessttaa  ddii  aapppprrooffoonnddiimmeennttoo,,  aanncchhee  aallllaa  lluuccee  
ddeellllee  sscceellttee  ccoommppiiuuttee  ssuulllloo  ssccoorrppoorroo  ddeellllee  aattttiivviittàà  ee  ssuulllloo  ssppoossttaammeennttoo  ddii  mmooddeellllii  
pprreevviissttii  ddaallll’’IIttaalliiaa  aallllaa  SSeerrbbiiaa..  

LLaa  FFiioomm  hhaa  rriibbaaddiittoo  llaa  pprroopprriiaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  aadd  uunn  ccoonnffrroonnttoo  aa  lliivveelllloo  ddii  GGrruuppppoo  ssuull  
pprrooggeettttoo  ““FFaabbbbrriiccaa  IIttaalliiaa””,,  mmaa  cchhee  cciiòò  nnoonn  ppuuòò  pprreesscciinnddeerree  ddaa  uunnaa  ppoossiittiivvaa  
ssoolluuzziioonnee  ppeerr  TTeerrmmiinnii  IImmeerreessee  cchhee  ssaallvvaagguuaarrddii  ll’’ooccccuuppaazziioonnee  ee  ggaarraannttiissccaa  uunnaa  
ccoonnttiinnuuiittàà  iinndduussttrriiaallee  cchhee  vvaalloorriizzzzii  llee  ccoommppeetteennzzee  ssuullllaa  pprroodduuzziioonnee  ddii  aauuttoo  ddeell  ssiittoo  
ssiicciilliiaannoo..  

LLaa  FFiioomm  hhaa  iinnoollttrree  rriibbaaddiittoo  llaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  aadd  uunnaa  ttrraattttaattiivvaa  vveerraa  ppeerr  rriicceerrccaarree  
ssoolluuzziioonnii  ccoonnddiivviissee  ssuullll’’uuttiilliizzzzoo  ddeeggllii  iimmppiiaannttii,,  ssuullllaa  ggeessttiioonnee  ddeeggllii  oorraarrii  ee  
ddeellll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeell  llaavvoorroo,,  ccaappaaccii  ddii  ffaarr  ffuunnzziioonnaarree  mmeegglliioo  ggllii  ssttaabbiilliimmeennttii  ddeell  
GGrruuppppoo  FFiiaatt,,  sseennzzaa  ddeerroogghhee  aall  CCccnnll  ee  sseennzzaa  mmeetttteerree  iinn  ddiissccuussssiioonnee  ddiirriittttii  ee  lliibbeerrttàà  
iinnddiivviidduuaallii..  

LLaa  FFiioomm  hhaa  iinnoollttrree  iinnvviittaattoo  llaa  FFiiaatt  aa  ssuuppeerraarree  llaa  pprraattiiccaa  ddeeii  lliicceennzziiaammeennttii,,  aa  ppaarrttiirree  
ddaall  rriissppeettttoo  ddeeii  pprroonnuunncciiaammeennttii  ddeellllaa  MMaaggiissttrraattuurraa..  

LLaa  FFiioomm  rriittiieennee  nneecceessssaarriioo  cchhee  ssiiaannoo  ccoonnvvooccaattee  ddaallllee  RRssuu  aasssseemmbblleeee  rreettrriibbuuiittee  
ppeerr  ppeerrmmeetttteerree  aallllee  llaavvoorraattrriiccii  eedd  aaii  llaavvoorraattoorrii  ddeellllaa  FFiiaatt  ddii  ccoonnoosscceerree  ee  ddiissccuutteerree  
iill  ppiiaannoo  ddii  rriioorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeellll’’AAzziieennddaa  cchhee  rriigguuaarrddaa  ttuuttttii  ggllii  ssttaabbiilliimmeennttii  ddeell  
GGrruuppppoo..  

SSeennzzaa  iill  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  ddeellllee  llaavvoorraattrriiccii  ee  ddeeii  llaavvoorraattoorrii,,  ee  ddii  uunn  lloorroo  eesspplliicciittoo  
mmaannddaattoo,,  ooggnnii  ccoonnffrroonnttoo  ccoonn  ll’’AAzziieennddaa  rriisscchhiiaa  ddii  rraaffffoorrzzaarree  llaa  ddaannnnoossaa  pprraattiiccaa  
ddeeggllii  aaccccoorrddii  sseeppaarraattii..  
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