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Zmiana dyrektywy w sprawie europejskiej rady 
zakładowej 

Globalizacja i zmiany w sposobie organizacji korporacji wielonarodowych oznaczają, że w coraz większym 
stopniu strategiczne decyzje dotyczące pracowników podejmowane są w innym kraju. Chociaż europejskie rady 
zakładowe mają zadbać o to, by głosy pracowników były słyszane w ponadnarodowym procesie decyzyjnym, to 
w istniejących przepisach UE zidentyfikowano słabe punkty. Ponieważ Komisja Europejska nie planuje zająć się 
tymi kwestiami za pomocą prawodawstwa, podczas pierwszej styczniowej sesji plenarnej Parlament 
przeprowadzi głosowanie nad sprawozdaniem z własnej inicjatywy w kwestiach ustawodawczych wzywającym 
Komisję do podjęcia działań.  

Informacje dodatkowe 
Europejskie rady zakładowe to organy reprezentujące unijnych pracowników większych przedsiębiorstw 
wielonarodowych. Mają one zapewnić pracownikom uzyskiwanie informacji i prowadzenie dialogu z 
centralnym kierownictwem na temat istotnych decyzji na szczeblu UE, które mogą mieć wpływ na warunki 
pracy lub zatrudnienia. W następstwie dyrektywy Rady 94/45/WE utworzono ponad 1250 europejskich rad 
zakładowych. W 2009 r. przekształcenie dyrektywy 2009/38/WE miało na celu usunięcie stwierdzonych 
niedociągnięć, przeciwdziałanie tendencji spadkowej w tworzeniu europejskich rad zakładowych i 
wyjaśnienie kilku kluczowych pojęć (takich jak „kwestia transnarodowa”). W 2021 r. istniało około 1020 
aktywnych europejskich rad zakładowych. Prawo pracowników do informacji i konsultacji w istotnych 
kwestiach stanowi część filaru praw socjalnych, jest zapisane w traktatach UE i prawie wtórnym oraz ma 
kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sprawiedliwej transformacji w kierunku neutralności klimatycznej. 

Działania Komisji Europejskiej i debata orientacyjna 
Komisja oceniła wdrożenie wersji przekształconej z 2009 r. i poinformowała w 2018 r., że jakość i zakres 
informacji przekazywanych pracownikom poprawiły się, ale nadal brakuje skutecznych konsultacji. 
Przekształcenie to nie powstrzymało tendencji spadkowej w tworzeniu europejskich rad zakładowych, 
nadal trudno było stosować koncepcję transnarodowości, a klauzule poufności były często wymieniane 
jako uniemożliwiające pracodawcom wymianę konkretnych informacji. Zdolność europejskich rad 
zakładowych do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej była różna w poszczególnych państwach 
członkowskich, podobnie jak kary finansowe. Ustalenia te zostały w dużej mierze potwierdzone w badaniu 
eksperckim z 2020 r. W toczącej się debacie orientacyjnej związki zawodowe UE wzywają do zmiany 
dyrektywy, podczas gdy przedstawiciele pracodawców woleliby rozwiązania dobrowolne od 
legislacyjnych. Komisja nie widzi potrzeby zmiany przepisów, proponując zamiast tego „miękkie” środki 
(finansowanie partnerów społecznych i praktyczny podręcznik).  

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
W 2021 r. Parlament Europejski opublikował dwa sprawozdania z własnej inicjatywy. W rezolucji z dnia 16 
grudnia 2021 r. w sprawie demokracji w miejscu pracy i europejskich ram praw pracowników do 
partycypacji (sprawozdawczyni: Gabrielle Bischoff, S&D, Niemcy), Parlament powtórzył swój apel o 
zapobieganie nadużywaniu zasad poufności. Wezwał Komisję do jasnego określenia, w jakich przypadkach 
poufność jest uzasadniona w celu ograniczenia dostępu do informacji, a w razie potrzeby do 
zaproponowania przeglądu dyrektywy. 
Niniejsza inicjatywa ustawodawcza koncentruje się w szczególności na przeglądzie dyrektywy w sprawie 
europejskiej rady zakładowej. 30 listopada 2022 r. parlamentarna Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
(EMPL) przyjęła sprawozdanie przygotowane przez sprawozdawcę Dennisa Radtkego (PPE, Niemcy). W 
sprawozdaniu wezwano Komisję do przedłożenia wniosku w sprawie zmienionej dyrektywy w sprawie 
europejskiej rady zakładowej do dnia 31 stycznia 2024 r. Zmiany proponowane w sprawozdaniu obejmują 
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terminowe i konstruktywne konsultacje, zakończenie wyłączeń dla umów zawartych przez przyjęciem 
dyrektywy, zaostrzenie kar i zapewnienie europejskim radom zakładowym dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości. Posłowie do PE będą debatować i głosować nad tym sprawozdaniem podczas pierwszej 
styczniowej sesji plenarnej. 
Sprawozdanie z własnej inicjatywy w kwestiach ustawodawczych: 2019/2183(INL); Komisja przedmiotowo właściwa: 
EMPL; Sprawozdawca: Dennis Radtke (PPE, Niemcy). 
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