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ARBEJDSTAGERNES RET TIL
INFORMATION, HØRING OG DELTAGELSE

EU supplerer medlemsstaternes aktiviteter med hensyn til arbejdstagernes ret til information
og høring gennem foranstaltninger, der er udformet med henblik på at fremme samarbejdet
mellem medlemsstaterne, eller ved at vedtage minimumskrav ved hjælp af direktiver.

RETSGRUNDLAG

Artikel 5, 114, 115, 151 og 153 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

MÅL

EU støtter og supplerer medlemsstaternes aktiviteter vedrørende inddragelse af arbejdstagerne
med henblik på at bidrage til opnåelsen af den europæiske socialpolitiks vigtigste mål, som
fastsat i artikel 151 i TEUF; disse mål omfatter bl.a. en forbedring af leve- og arbejdsvilkårene,
en passende social beskyttelse, et varigt højt beskæftigelsesniveau og bekæmpelse af social
udstødelse.

RESULTATER

A. Baggrund
Arbejdstagernes ret til information, høring og deltagelse har været et centralt tema i den
europæiske debat, siden det første sociale handlingsprogram blev vedtaget af Rådet i 1974.
I fællesskabspagten fra 1989 om arbejdstagernes grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige
og sociale rettigheder (socialpagten) understreges det, at det er ønskværdigt at fremme
arbejdstagernes medbestemmelse. Kommissionens forslag på dette område er ofte stødt på
modstand. Der blev først skabt et egentligt retsgrundlag for fællesskabslovgivningen om
arbejdstagernes ret til information og høring, da Amsterdam-traktaten indlemmede aftalen om
social- og arbejdsmarkedspolitikken i EF-traktaten. Tidligere vedtaget lovgivning var primært
baseret på artikler i traktaten vedrørende fællesskabsforanstaltninger, der havde til formål
at skabe etableringsfrihed eller en indbyrdes tilnærmelse af lovgivningen på fællesmarkedet
eller det indre marked. Det første relevante direktiv på dette område, om europæiske
samarbejdsudvalg (Rådets direktiv 94/45/EF), blev vedtaget i overensstemmelse med aftalen
om social- og arbejdsmarkedspolitikken; det kom senere til at omfatte Det Forenede Kongerige
i 1997. For så vidt angår medarbejderindflydelse, giver artikel 153 i TEUF Europa-Parlamentet
og Rådet beføjelse til at vedtage:
— foranstaltninger til fremme af samarbejdet mellem medlemsstaterne

— direktiver, som fastsætter minimumskrav til en gradvis gennemførelse.

Den almindelige lovgivningsprocedure finder anvendelse på dette område, med forudgående
høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.
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B. Gældende lovgivning
Selv om der findes informations- og høringssystemer i nogle nationale offentlige forvaltninger,
er der til dato ingen af direktiverne om arbejdstagernes ret til information og høring, der
finder anvendelse på offentlige forvaltninger (jf. EU-Domstolens sager C-583/10, Nolan og
C-108/10, Scattolon), bortset fra at offentlige virksomheder er omfattet, når de udfører en
økonomisk aktivitet, hvad enten det er med eller uden fortjeneste for øje. I forbindelse
med forhandlingerne om direktivet om en overordnet ramme for information og høring af
arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab i 2001 forsøgte Parlamentet at få direktivets
anvendelsesområde udvidet til at omfatte den offentlige sektor, men dette blev afvist af Rådet.
I december 2015 undertegnede sektordialogudvalget for statsforvaltningen en aftale mellem
arbejdsmarkedets parter om fælles minimumsstandarder for rettigheder vedrørende information
og høring af arbejdstagere i den centrale administration med hensyn til omstrukturering,
balance mellem arbejds- og privatliv, arbejdstid og sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.
Aftalen, som er bindende for alle medlemsstater, skal gennemføres ved en afgørelse, som
Rådet træffer på forslag af Kommissionen. I overensstemmelse med Kommissionens praksis
(5.10.7) vil en konsekvensanalyse snart blive foretaget med henblik på at vurdere den
potentielle indvirkning af gennemførelsen. Kommissionen vil yderligere undersøge navnlig
underskrivernes repræsentativitet og lovligheden af aftalens bestemmelser i forhold til EU's
retlige rammer, og hvorvidt nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet overholdes.
En første gruppe direktiver handler om arbejdstagernes ret til at blive informeret og
hørt på nationalt plan i et antal vigtige spørgsmål vedrørende en virksomheds økonomiske
resultater, den finansielle soliditet og virksomhedens fremtidige udviklingsplaner, som kan
påvirke beskæftigelsen:
— Rådets direktiv 75/129/EØF af 17. februar 1975 om kollektive afskedigelser, som ændret

ved Rådets direktiv 92/56/EØF og 98/59/EF, ifølge hvilket arbejdsgiverne skal indlede
forhandlinger med arbejdstagerne i tilfælde af masseafskedigelser med henblik på at finde
frem til muligheder for at undgå kollektive afskedigelser eller nedbringe antallet af berørte
arbejdstagere og afbøde virkningerne af afskedigelserne. Direktivet fastsætter endvidere
bestemmelse om en underretningsprocedure for offentlige myndigheder.

— Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder
i forbindelse med overførsel af virksomheder, bedrifter eller dele af virksomheder
eller bedrifter (konsoliderer direktiv 77/187/EØF og 98/50/EF), i henhold til hvilket
arbejdstagerne skal informeres om årsagerne til overførslen og konsekvenserne af den.
Det indeholder også væsentlige bestemmelser om beskyttelse af arbejdstagernes jobs og
rettigheder i forbindelse med overførsler.

— Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF af 11. marts 2002 om indførelse
af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske
Fællesskab, hvori der fastsættes fælles minimumskrav til nationale bestemmelser om
beskyttelse af arbejdstagerne ret til at blive informeret og hørt om den økonomiske og
beskæftigelsesmæssige situation på deres arbejdsplads.

Kommissionen har foretaget en kvalitetskontrol af disse tre direktiver og konkluderede derefter
i juli 2013, at de i det store hele opfyldte deres formål, og at fordelene ved dem var større
end omkostningerne, men at der fortsat var visse huller, navnlig direktivernes anvendelse
på arbejdstagere i den offentlige sektor, søfarende og SMV'er, og at visse definitioner i
retsakterne krævede yderligere behandling og drøftelse (SWD(2013)0293). En omarbejdning af
informations- og høringsdirektiverne (C(2015)2303) blev overvejet, men lader til ikke længere

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_5.10.7.pdf
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at være aktuel, da de ikke længere nævnes i Kommissionens arbejdsprogram for hverken 2016
eller 2017.
Hvad angår søfarende vedtog Parlamentets plenarforsamling i juli 2015 betænkningen om
direktivet om søfarende, om hvilket arbejdsmarkedets parter har ført forhandlinger inden for
rammerne af Sektordialogudvalget — Søtransport. Dette direktiv vil sætte en stopper for
udelukkelsen af søfarende arbejdstagere fra de eksisterende direktiver om information og høring
af arbejdstagerne i Den Europæiske Union.
En anden gruppe direktiver omfatter arbejdstagernes ret til at blive informeret og hørt i
situationer med en tværnational komponent:
— Rådets direktiv 94/45/EF af 22. september 1994 som ændret ved Europa-Parlamentets

og Rådets direktiv 2009/38/EF om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg: dette
direktiv indeholder generelle bestemmelser, der skal sikre, at arbejdstagere i store
multinationale virksomheder og fusionerende virksomheder informeres og høres. I
de europæiske samarbejdsudvalg mødes repræsentanter for den centrale ledelse og
for arbejdstagerne i hele Europa for at drøfte spørgsmål som f.eks. en virksomheds
resultater, dens fremtidsudsigter, beskæftigelsesforhold, omstrukturering og politikker
vedrørende menneskelige ressourcer. Arbejdstagere har også fået visse informations-
og høringsrettigheder i forbindelse med arbejdsmiljø. I april 2011 var der 18 000
arbejdstagerrepræsentanter, som repræsenterede 18 millioner arbejdstageres interesser i
europæiske samarbejdsudvalg.

— Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/25/EF af 21. april 2004 om
overtagelsestilbud, ifølge hvilket arbejdstagerne i de berørte virksomheder eller deres
repræsentanter bør have mulighed for at udtale sig om et sådant tilbuds forventede
virkninger på beskæftigelsen; de sædvanlige bestemmelser om information og høring af
arbejdstagere finder ligeledes anvendelse.

— Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/35/EU af 5. april 2011 om fusioner af
aktieselskaber (der kodificerer og ophæver direktiv 78/855/EØF), i henhold til hvilket
arbejdstagere i en virksomhed, som fusionerer, er beskyttet i samme udstrækning som
fastsat i direktivet om overførsel af virksomheder.

Kommissionen vil i 2017 offentliggøre en Refit-evaluering af direktivet om europæiske
samarbejdsudvalg samt en vejledning vedrørende samme direktiv med henblik på at forbedre
gennemførelsen heraf og skabe større retlig sikkerhed.
En tredje gruppe direktiver sigter mod at fastsætte regler, der finder anvendelse på situationer
med en tværnational komponent, og som giver delvis ret til deltagelse i beslutningstagningen:
— Rådets direktiv 2001/86/EF af 8. oktober 2001 om fastsættelse af supplerende

bestemmelser til statut for det europæiske selskab (SE) for så vidt angår
medarbejderindflydelse: Statutten for et europæisk aktieselskab, som blev vedtaget
ved Rådets forordning (EF) nr. 2157/2001, suppleres med et direktiv, som fastsætter
regler for arbejdstageres medbestemmelse i beslutninger om virksomhedens strategiske
udvikling. Ikke alene informeres og høres arbejdstagerne gennem et organ svarende til et
europæisk samarbejdsudvalg, men der indføres også medbestemmelse for arbejdstagerne
på bestyrelsesniveau, hvis denne form for medbestemmelse er blevet anvendt i de nationale
stiftende virksomheder, hvilket er tilfældet i mange medlemsstaters nationale systemer (det
såkaldte "før-og-efter"-princip).

— Rådets direktiv 2003/72/EF af 22. juli 2003 om supplerende bestemmelser til statutten
for det europæiske andelsselskab (Rådets forordning (EF) nr. 1435/2003) for så vidt
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angår medarbejderindflydelse: Dette direktiv fastsætter regler for de mekanismer, der
skal tilvejebringes i europæiske andelsselskaber (ECS) for at sikre, at arbejdstagernes
repræsentanter kan få indflydelse på virksomhedens drift. Andelsselskaber har en særlig
ledelsesmodel, som er baseret på fælles ejerskab, demokratisk medbestemmelse og
medlemmernes kontrol.

— Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/56/EF af 26. oktober 2005 om
grænseoverskridende fusioner af selskaber med begrænset ansvar indeholder ligeledes
regler for, hvilken medbestemmelsesordning der skal være gældende for arbejdstagere i
det fusionerede selskab.

Efter at have trukket sine forslag tilbage i 2006, foreslog Kommissionen i 2012 en statut for
den europæiske almennyttige fond (FE). Den trak siden dette forslag tilbage i marts 2015.
Den 14. marts 2013 anmodede MEP'erne Kommissionen om snarest muligt at forelægge
"et eller flere forslag, der giver gensidige selskaber mulighed for at handle på et europæisk
og grænseoverskridende niveau". Forslaget møder dog modstand fra visse medlemsstater, og
enhver af dem kan blokere for et forslag, der er udarbejdet i henhold til det i øjeblikket foretrukne
retsgrundlag, nemlig artikel 352 i TEUF (subsidiære beføjelser), som kræver enstemmighed
og Parlamentets godkendelse. Kommissionen besluttede derfor for nylig ikke at gennemføre
den sædvanlige offentlige høring og konsekvensanalyse, der gennemføres i forbindelse med
lovgivningsmæssige forslag. Den har i stedet som bebudet i initiativet for socialt iværksætteri
(COM(2011)0682), oprettet en gruppe med flere interessenter (GECES) med forskellige
medlemsstater og eksterne eksperter for inden for de eksisterende lovgivningsmæssige rammer
at afhjælpe de udfordringer, som gensidige selskaber synes at støde ind i, når de forsøger at
operere på tværs af grænserne. I oktober 2016 færdiggjorde denne ekspertgruppe en rapport,
der anbefalede forskningsbaserede konkrete foranstaltninger til at fremme udviklingen af den
sociale økonomi og sociale virksomheder og omhandlede aspekter såsom at øge deres synlighed,
hjælpe dem med adgang til finansiering, at skabe gunstige retlige og reguleringsmæssige
rammer og at øge EU's støtte.
Den fjerde gruppe består af: to tværsektorielle aftaler mellem arbejdsmarkedets parter som
gennemført af Rådet (Rådets direktiv 97/81/EF om deltidsarbejde og 99/70/EF om tidsbegrænset
ansættelse), direktiv 2008/104/EF om vikararbejde samt direktiver om sundhed og sikkerhed
på arbejdspladsen, der alle indeholder implicitte bestemmelser om information og høring. For
eksempel skal arbejdstagere med tidsbegrænset ansættelse informeres af deres arbejdsgiver om
faste stillinger.
C. Andre initiativer
Virksomheder og medarbejderrepræsentanter er begyndt at indgå tværnationale
virksomhedsaftaler på baggrund af den i stigende grad internationale dimension af
virksomhedsorganiseringen og det øgede fokus på virksomhedernes sociale ansvar, herunder
nye modeller for dialogen mellem ledelse og medarbejdere. Tværnationale virksomhedsaftaler
findes i forskellige former og udarbejdes til fælles anvendelse i mere end én medlemsstat
af repræsentanter for en virksomhed eller en koncern på den ene side og en eller flere
arbejdstagerorganisationer på den anden side. I slutningen af 2016 fandtes der 265 sådanne
aftaler i 178 lande over hele verden, og de omfattede over 10 millioner arbejdstagere. Denne
praksis kan dog skabe juridiske og politiske problemstillinger vedrørende forholdet mellem de
forskellige vertikale niveauer i den sociale dialog (internationalt, europæisk og nationalt) og de
horisontale anvendelsesområder (tværsektorielle, sektorspecifikke og på virksomhedsniveau).
Desuden kan der opstå diskrepanser mellem det tværnationale anvendelsesområde for indgåede

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0682
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tværnationale virksomhedsaftaler og nationale normer og referencer, og der findes kun få
tvistbilæggelsesmekanismer.
EU agter at følge og overvåge udviklingen i forbindelse med tværnationale virksomhedsaftaler
ved at støtte udveksling af erfaringer og forskning.
Parlamentet opfordrede i sin beslutning af 12. september 2013 om grænseoverskridende
kollektive overenskomstforhandlinger og tværnational social dialog Kommissionen til af hensyn
til en større retssikkerhed og gennemsigtighed at overveje nødvendigheden af en frivillig
EU-retlig ramme for europæiske tværnationale virksomhedsaftaler, hvilket ville indebære
bestemmelser til at sikre, at indgåelsen af tværnationale virksomhedsaftaler ikke fører til en
omgåelse af nationale kollektive overenskomster.
Efter en offentlig høring om den europæiske søjle for sociale rettigheder i 2016 offentliggjorde
Kommissionen i april 2017 den europæiske søjle for sociale rettigheder. Den giver alle
arbejdstagere i alle sektorer ret til at blive informeret og hørt direkte eller gennem deres
repræsentanter i sager, der er relevante for dem, f.eks. med hensyn til overdragelse,
omstrukturering og fusion af virksomheder og kollektive afskedigelser. Den rækker ud over
det nuværende EU-regelsæt, idet den gælder, uanset hvor mange ansatte der er tale om, dens
materielle anvendelsesområde både omfatter omstrukturering og fusion af virksomheder, og
retten ikke blot handler om at modtage oplysninger, men også om at blive hørt om sådanne
virksomhedsforanstaltninger, hvilket indebærer udveksling af holdninger og etablering af en
løbende dialog med arbejdsgiveren.

EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

Parlamentet har vedtaget en række beslutninger, hvori det kræves, at arbejdstagere skal have ret
til at blive inddraget i virksomheders beslutningsprocesser. Retten til information om, høring
og deltagelse i beslutningsprocesser bør gælde i både nationale og multinationale virksomheder
uanset deres juridiske status. Parlamentet gentog sin opfordring til, at arbejdstagere i den
offentlige sektor blev indlemmet i anvendelsesområdet for informations- og høringsdirektiverne
i sin beslutning af 19. februar 2009 om gennemførelsen af det overordnede rammedirektiv, da
det er et spørgsmål om ligebehandling af alle arbejdstagere.
Parlamentets holdning går videre end blot information og høring, eftersom det mener,
at arbejdstagerne også bør have ret til at deltage i beslutningstagningen om spørgsmål
som f.eks. indførelse af ny teknologi, ændringer i arbejdets tilrettelæggelse, produktionen
og den økonomiske planlægning. I øjeblikket er en initiativbetænkning om deltagelse i
beslutningstagningen i bestyrelsen under behandling i Parlamentet. Parlamentets udkast til
betænkning (2015/2222(INI)) går ind for at indføre EU-minimumsregler i eksisterende
direktiver, herunder kravet om, at et selskabs hovedsæde skal være identisk med dets faktiske
hovedsæde for at undgå omgåelse af rettigheder for arbejdstagerrepræsentation i bestyrelser.
Udkastet til betænkning opfordrer til faste regler om medarbejderrepræsentation i bestyrelser,
som kan anvendes som en generel model for alle europæiske selskabsretlige direktiver.
Det anbefaler endvidere minimumsstandarder, f.eks. om lige rettigheder for arbejdstagernes
repræsentanter i forhold til ledelsens repræsentanter, og kønsbalance i bestyrelsen.
Parlamentet opfordrede i sin beslutning af 15. januar 2013 med henstillinger til Kommissionen
om information og høring af arbejdstagere, foregribelse og styring af omstruktureringer
Kommissionen til hurtigst muligt og efter høring af arbejdsmarkedets parter at forelægge
et forslag til retsakt, som bør indeholde bestemmelser om, at arbejdstagerrepræsentanterne
skal informeres fuldt ud og i god tid om enhver foreslået omstrukturering, bl.a. om
årsagerne til valget af de planlagte foranstaltninger, og den bør fastsætte en passende

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/2222(INI)


Emneblade om Den Europæiske Union - 2017 6

tidsramme for høring. Denne rettidige høring vil gøre det muligt for de pågældende
virksomheder og deres arbejdstagerrepræsentanter at forhandle og indgå kollektive aftaler om
de spørgsmål, som omstruktureringen giver anledning til. Efterfølgende vedtog Kommissionen
den 13. december 2013 en meddelelse om en EU-kvalitetsramme for foregribelse af forandringer
og omstruktureringer (kvalitetsrammen) (COM(2013)0882), som kræver, at visse principper
og god praksis vedrørende foregribelse af forandringer og håndtering af virksomheders såvel
som offentlige myndigheders omstruktureringsaktiviteter identificeres og overvåges bedre.
I sin beslutning af 22. oktober 2014 om det europæiske semester for samordning af de
økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2014 gentog Parlamentet imidlertid
sin opfordring til en retsakt med henblik på at sikre økonomisk og socialt ansvarlig tilpasning
til ændringer af EU-industrien på en sådan måde, at arbejdstagernes rettigheder opretholdes,
uden at virksomhederne, og navnlig små og mellemstore virksomheder, pålægges en for stor
lovgivningsmæssig byrde.
Kommissionen vil forelægge en rapport om gennemførelsen af kvalitetsrammen i 2017, hvori
der vil tages hensyn til resultaterne af en uafhængig undersøgelse af erfaringerne fra de seneste
omstruktureringer, som f.eks. Caterpillar, og resultaterne af den offentlige høring om den
europæiske søjle for sociale rettigheder, der blev afsluttet den 31. december 2016, med henblik
på at vurdere, om stærkere foranstaltninger er berettiget.
På det seneste har Europa-Parlamentet i sin beslutning af 19. januar 2017 om en europæisk søjle
for sociale rettigheder mindet om værdien af at inddrage arbejdstagerne i virksomhedens ledelse
og beslutningstagning med henblik på at udnytte nye former for arbejdstilrettelæggelse, sikre,
at arbejdet er meningsfuldt og berigende og foregribe økonomiske forandringer, og påpegede,
at socialøkonomiske virksomheder, som f.eks. andelsselskaber, udgør et godt eksempel med
hensyn til at skabe kvalitetsjob, fremme social integration og fremme en participatorisk
økonomi.
I sin beslutning af 5. oktober 2016 om behovet for en europæisk genindustrialiseringspolitik
i lyset af de nylige tilfælde med Caterpillar og Alstom opfordrede Parlamentet alle relevante
myndigheder til at sikre, at alle berørte parter fuldstændig overholder de nationale bestemmelser
og EU-bestemmelserne om at underrette og høre arbejdstagerne, især under omstrukturering.
Marion Schmid-Drüner
06/2017
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