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PRAVO RADNIKA NA OBAVJEŠĆIVANJE,
SAVJETOVANJE I SUDJELOVANJE

Europska unija dopunjuje aktivnosti država članica u pogledu prava radnika na
obavješćivanje i savjetovanje mjerama osmišljenim za poticanje suradnje među državama
članicama ili direktivama kojima se utvrđuju minimalni uvjeti.

PRAVNA OSNOVA

Članci 5., 114., 115., 151. i 153. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).

CILJEVI

EU podržava i dopunjuje aktivnosti država članica koje se odnose na sudjelovanje radnika kako
bi pomogao u postizanju ključnih ciljeva europske socijalne politike utvrđenih u članku 151.
UFEU-a, koji obuhvaćaju poboljšanje životnih i radnih uvjeta, odgovarajuću socijalnu zaštitu,
trajno visoku stopu zaposlenosti i borbu protiv isključenosti.

POSTIGNUĆA

A. Kontekst
Pravo radnika na obavješćivanje, savjetovanje i sudjelovanje ključna je tema europske rasprave
još otkada je Vijeće usvojilo prvi socijalni akcijski program 1974. godine. U Povelji Zajednice
o temeljnim socijalnim pravima radnika (Socijalna povelja) iz 1989. ističe se da je promicanje
sudjelovanja zaposlenika poželjno. Prijedlozi Komisije u tom području često su nailazili
na otpor, ali odgovarajuća pravna osnova zakonodavstva Zajednice o pravima radnika na
informiranje i savjetovanje nije postojala sve dok Ugovorom iz Amsterdama Sporazum
o socijalnoj politici nije postao dio Ugovora o EZ-u. Prethodno doneseno zakonodavstvo
uglavnom se temeljilo na člancima Ugovora kojima su uređene mjere Zajednice u vezi sa
slobodom poslovnog nastana ili usklađivanjem zakonodavstava na zajedničkom ili unutarnjem
tržištu. Direktiva Vijeća o Europskom radničkom vijeću (94/45/EZ), prva relevantna direktiva
u tom području, donesena je u skladu sa Sporazumom o socijalnoj politici; njome je 1997.
naknadno obuhvaćena i Ujedinjena Kraljevina. Kada je riječ o sudjelovanju zaposlenika,
člankom 153. UFEU-a Europskom parlamentu i Vijeću dodjeljuju se ovlasti donošenja:
— mjera kojima se potiče suradnja među državama članicama;

— direktiva kojima se utvrđuju minimalni uvjeti za postupnu provedbu.

Na to se područje primjenjuje redovni zakonodavni postupak uz prethodno savjetovanje s
Europskim gospodarskim i socijalnim odborom te Odborom regija.
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B. Mjerodavno zakonodavstvo
Iako u nekim državnim javnim upravama postoje sustavi obavješćivanja i savjetovanja, do danas
se ni jedna direktiva o pravu radnika na obavješćivanje i savjetovanje ne odnosi na javne uprave
(vidi predmete Suda C-583/10, Nolan i C-108/10, Scattolon), osim javnih poduzeća koja su
obuhvaćena kada obavljaju gospodarsku djelatnost, bez obzira na to ostvaruju li dobit ili ne.
Prilikom pregovora o Direktivi o uspostavljanju općeg okvira za obavješćivanje i savjetovanje s
radnicima u Europskoj zajednici 2001. Parlament je pokušao proširiti njezino područje primjene
na javni sektor, ali Vijeće je to odbilo. Međutim u prosincu 2015. sektorski odbor za socijalni
dijalog o središnjim državnim upravama potpisao je sporazum socijalnih partnera o zajedničkim
minimalnim standardima prava na obavješćivanje zaposlenika u središnjoj upravi i savjetovanje
s njima u vezi s pitanjima restrukturiranja, ravnoteže između posla i privatnog života te zdravlja
i sigurnosti na radu. Kako bi postao obvezujući za sve države članice, sporazum se mora provesti
odlukom Vijeća na prijedlog Komisije. U skladu s praksom Komisije (5.10.7.), trebalo bi
provesti procjenu utjecaja kako bi se procijenili potencijalni učinci njezina prijenosa. Komisija
će nadalje posebno ispitati reprezentativnost svojih potpisnika, zakonitost odredbi sporazuma u
odnosu na zakonodavni okvir EU-a te poštovanje načela supsidijarnosti i proporcionalnosti.
Prva skupina direktiva odnosi se na pravo radnika na obavješćivanje i savjetovanje na državnoj
razini u vezi s brojnim važnim pitanjima koja se odnose na gospodarske rezultate trgovačkog
društva, solventnost i razvojne planove koji bi mogli utjecati na radna mjesta:
— Direktiva Vijeća 75/129/EEZ od 17. veljače 1975. o kolektivnim viškovima radnika,

izmijenjena direktivama Vijeća 92/56/EEZ i 98/59/EZ, prema kojoj poslodavci moraju
započeti pregovore s radnicima u slučaju velikog broja otpuštanja kako bi pronašli rješenja
i načine da se kolektivna otpuštanja izbjegnu ili smanji broj radnika koji su postali višak,
odnosno ublaže posljedice toga. U toj se direktivi se za javna tijela također predviđa
postupak pružanja informacija;

— Direktiva Vijeća 2001/23/EZ od 12. ožujka 2001. o zaštiti prava zaposlenika kod prijenosa
poduzeća, pogona ili dijelova poduzeća ili pogona (objedinjeni tekst direktiva Vijeća
77/187/EEZ i 98/50/EZ) u skladu s kojom radnici moraju biti obaviješteni o razlozima i
posljedicama prijenosa; također sadrži bitne odredbe o zaštiti radnih mjesta i prava radnika
u slučaju prijenosa;

— Direktiva 2002/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2002. o uspostavljanju
općeg okvira za obavješćivanje i savjetovanje s radnicima u Europskoj zajednici u kojoj
se utvrđuju minimalne proceduralne norme zaštite prava radnika na obavješćivanje i
savjetovanje o gospodarskom stanju i stanju u vezi s njihovim radnim mjestima.

Komisija je provela provjeru prikladnosti tih triju direktiva te je u srpnju 2013. zaključila da su
općenito svrsishodne te da njihova korist nadmašuje troškove, ali da i dalje postoje nedostaci,
osobito njihova primjena na radnike u javnim službama, pomorce i mala i srednja poduzeća, te da
pojedine definicije iziskuju dodatno razmatranje i raspravljanje (SWD(2013)0293). Razmatralo
se o preinakama direktiva o obavješćivanju radnika i savjetovanju s njima (C(2015) 2303), no
čini se da se od njih odustalo jer se ne spominju u programima rada Komisije ni za 2016. ni
za 2017.
U pogledu pomoraca Parlament je na plenarnoj sjednici u srpnju 2015. usvojio izvješće o
Direktivi o pomorcima o kojoj su socijalni partneri vodili pregovore u okviru sektorskog odbora
za socijalni dijalog o pomorskom prijevozu. Tom direktivom pomorski radnici neće više biti
isključeni iz postojećih direktiva o obavješćivanju i savjetovanju s radnicima u Europskoj uniji.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hr/FTU_5.10.7.pdf
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Druga skupina direktiva obuhvaća prava radnika na obavješćivanje i savjetovanje s njima u
situacijama s međunarodnim obilježjem:
— Direktiva Vijeća 94/45/EZ od 22. rujna 1994., izmijenjena Direktivom 2009/38/EZ

Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Europskog radničkog vijeća: ta Direktiva
sadrži opća pravila kojima se želi postići da radnici u velikim multinacionalnim društvima
i poduzećima koja se spajaju budu o tome obaviješteni i da se s njima o tome savjetuje.
Europska radnička vijeća okupljaju središnje uprave i predstavnike zaposlenika diljem
Europe kako bi se raspravljalo o pitanjima poput uspješnosti poduzeća, perspektiva i
zapošljavanja, restrukturiranja i politika ljudskih resursa. Radnicima su također dana
određena prava da budu obaviješteni o radnom okruženju te da se s njima o tome savjetuje.
Do travnja 2011. 18 000 predstavnika zaposlenika u europskim radničkim vijećima
zastupalo je interese 18 milijuna radnika;

— Direktiva 2004/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o ponudama
za preuzimanje prema kojoj bi se zaposlenicima predmetnih poduzeća ili njihovim
predstavnicima trebala pružiti prilika da iznesu mišljenje o sagledivim posljedicama takve
ponude na radna mjesta; primjenjuju se i uobičajena pravila o obavješćivanju zaposlenika
i savjetovanju s njima;

— Direktiva 2011/35/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o spajanjima
dioničkih društava (kojom se kodificira i stavlja izvan snage Direktiva 78/855/EEZ) prema
kojoj je zaštita radnika u društvima koja se spajaju istovjetna onoj iz Direktive o preseljenju
poduzeća.

Komisija će 2017. objaviti evaluaciju u okviru programa REFIT Direktive o Europskom
radničkom vijeću kao i smjernice u vezi s tom Direktivom kako bi se poboljšala provedba i
uspostavila veća pravna sigurnost.
Trećom skupinom direktiva nastoji se odrediti pravila koja se odnose na situacije s
međunarodnim obilježjem i pritom zajamčiti djelomična prava na sudjelovanje u postupku
odlučivanja:
— Direktiva Vijeća 2001/86/EZ od 8. listopada 2001. o dopuni Statuta europskoga društva

u pogledu uključenosti radnika: Statut europskog dioničkog društva, koji je usvojen
Uredbom Vijeća (EZ) br. 2157/2001, dopunjen je direktivom kojom se uspostavljaju
pravila sudjelovanja radnika u odlukama važnima za strateški razvoj dioničkog društva.
Ne samo da se zaposlenike obavješćuje te se s njima savjetuje u sklopu tijela sličnog
europskom radničkom vijeću nego je i donesena odredba o sudjelovanju zaposlenika na
razini uprave kada je taj oblik sudjelovanja propisan za društva osnovana na nacionalnoj
razini, kao što je i slučaj u nacionalnim sustavima mnogih država članica (tzv. načelo „prije
i poslije”);

— Direktiva Vijeća 2003/72/EZ od 22. srpnja 2003. o dopuni Statuta Europske zadruge
u odnosu na sudjelovanje zaposlenika (Uredba Vijeća (EZ) br. 1435/2003): tom se
Direktivom utvrđuju pravila za mehanizme koje europske zadruge moraju uvesti kako
bi se predstavnicima zaposlenika zajamčilo da mogu utjecati na poslovanje poduzeća.
Zadruge imaju poseban model upravljanja koji se zasniva na zajedničkom vlasništvu,
demokratskom sudjelovanju i nadzoru koji provode članovi;

— Direktiva 2005/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o
prekograničnim spajanjima društava kapitala sadrži i pravila o sudjelovanju zaposlenika
koja treba primijeniti na pripojeno društvo.
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Nakon što je 2006. povukla svoje prijedloge, Komisija je 2012. predložila Statut europske
zaklade (FE). U ožujku 2015. povukla je taj prijedlog. Zastupnici u Europskom parlamentu
14. ožujka 2013. zatražili su od Komisije da bez odgode iznese „jedan ili više prijedloga
koji bi omogućavali uzajamnim društvima da djeluju na europskoj i prekograničnoj razini”.
Tom se prijedlogu protive neke države članice koje bi mogle blokirati prijedlog izrađen na
pravnoj osnovi članka 352. UFEU-a (ovlasti supsidijarnosti) kojemu se trenutačno daje prednost
i koji zahtijeva jednoglasnost i suglasnost Parlamenta. Komisija je stoga nedavno odlučila
da neće provesti uobičajenu javnu raspravu i procjenu učinka koja se provodi u slučaju
zakonodavnog prijedloga. Umjesto toga je odlučila da će, kako je navedeno u inicijativi za
socijalno poduzetništvo (COM(2011)0682), osnovati skupinu sastavljenu od više dionika i
vanjskih stručnjaka (GECES) kako bi se unutar postojećeg zakonodavnog okvira riješili izazovi
s kojima se čini da se uzajamna društva suočavaju kada žele poslovati preko granica. U listopadu
2016. ta je skupina stručnjaka završila izvješće te na temelju njega iznijela preporuke za
konkretno djelovanje kojim bi se potaknuo razvoj socijalne ekonomije i socijalnih poduzeća, a
koje uključuju poboljšanje njihove prepoznatljivosti, pomoć u pristupu financiranju, pružanje
odgovarajućeg pravnog i regulatornog okvira te povećanje financijske potpore EU-a.
Četvrta skupina sastoji se od: dva međusektorska sporazuma među socijalnim partnerima
koja je provelo Vijeće (Direktiva Vijeća 97/81/EZ o radu s nepunim radnim vremenom i
Direktiva 99/70/EZ o ugovorima o radu na određeno vrijeme), Direktive 2008/104/EZ o radu
preko poduzeća za privremeno zapošljavanje te nekoliko direktiva o zdravlju i sigurnosti koje
sve sadrže neizravne odredbe o izvješćivanju i savjetovanju. Na primjer, poslodavac mora
radnike zaposlene na određeno vrijeme obavijestiti o slobodnim radnim mjestima na neodređeno
vrijeme.
C. Ostale inicijative
Društva i predstavnici radnika počeli su sklapati transnacionalne sporazume između trgovačkih
društava zbog sve većeg broja međunarodno organiziranih društava i sve veće važnosti socijalne
odgovornosti poduzeća, pa i zbog novih pristupa dijalogu između uprave i zaposlenika. Ti
sporazumi poprimaju razne oblike, a radi njihove primjene u više država članica zajednički ih
sastavljaju predstavnici društva ili skupine društava s jedne strane te jedna ili više radničkih
organizacija s druge strane. Krajem 2016. u 178 društava diljem svijeta zabilježeno je 265
takvih sporazuma kojima je obuhvaćeno više od deset milijuna zaposlenika. Međutim, iz takve
prakse mogu proizaći pravna i politička pitanja o odnosu između različitih vertikalnih razina
socijalnog dijaloga (međunarodna, europska, nacionalna) i njegovih horizontalnih područja
primjene (međusektorski, sektorski i na razini društva). Nadalje, može doći do nepodudarnosti
između transnacionalne primjene sklopljenih sporazuma i nacionalnih normi i mišljenja, a
mehanizama za rješavanje sporova je malo.
EU nastoji pratiti i nadzirati razvoj transnacionalnih sporazuma između trgovačkih društava
pružanjem potpore razmjenama iskustava i istraživanju.
U Rezoluciji od 12. rujna 2013. o prekograničnim kolektivnim pregovorima i transnacionalnom
socijalnom dijalogu Parlament je predložio da Komisija, radi veće pravne sigurnosti i
transparentnosti, razmotri potrebu za fakultativnim europskim pravnim okvirom za europske
transnacionalne sporazume između trgovačkih društava koji bi uključivao klauzule kojima se
jamči da sklapanje sporazuma između trgovačkih društava ne rezultira nepridržavanjem odredbi
nacionalnih kolektivnih ugovora.
Nakon javnog savjetovanja o europskom stupu socijalnih prava 2016., Komisija ga je u travnju
2017. i objavila. Njime se radnicima u svim sektorima daje pravo na izravno ili posredno (preko
njihovih predstavnika) obavješćivanje i savjetovanje o svim temama koje su za njih relevantne,

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0682
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kao što su prijenos, restrukturiranje i spajanje poduzeća te kolektivni viškovi. On izlazi iz
okvira trenutačne pravne stečevine Unije jer se primjenjuje neovisno o broju uključenih radnika,
njegovim područjem primjene obuhvaćeno je i restrukturiranje i spajanje društava, a radnicima
daje pravo ne samo na to da budu obavješteni o svakom takvom djelovanju na razini društva, već
da se s njima o tome i savjetuje, podrazumijeva razmjenu gledišta i uspostavu stalnog dijaloga
s poslodavcem.

ULOGA EUROPSKOG PARLAMENTA

Parlament je donio nekoliko rezolucija u kojima traži da radnici imaju pravo sudjelovati
u odlukama koje se donose unutar trgovačkih društava. Pravo radnika na obavješćivanje,
savjetovanje i sudjelovanje u upravljanju trebalo bi se primjenjivati na nacionalna i
transnacionalna društva neovisno o njihovu pravnom statusu. Parlament u svojoj Rezoluciji od
19. veljače 2009. o provedbi Opće okvirne direktive ponavlja zahtjev da se radnici u javnom
sektoru uključe u područje primjene direktiva o obavješćivanju i savjetovanju radi jednakog
postupanja sa svim zaposlenicima.
Osim prava radnika na obavješćivanje i savjetovanje stajalište je Parlamenta da bi radnici trebali
imati i pravo sudjelovati u donošenju odluka o pitanjima poput uvođenja novih tehnologija,
promjena u organizaciji posla, proizvodnje i gospodarskog planiranja. U Parlamentu se
trenutačno razmatra izvješće o vlastitoj inicijativi o sudjelovanju u donošenju odluka u
nadzornim odborima. U njegovu nacrtu izvješća (2015/2222(INI)) zastupa se uvođenje
minimalnih pravila EU-a u postojećim direktivama, uključujući zahtjev da registrirano sjedište
društva mora ujedno biti i mjesto njegova poslovanja, kako bi se prekinula praksa zaobilaženja
zastupljenosti radnika u nadzornim odborima. U nacrtu izvješća poziva se na donošenje
standardnih pravila o zastupljenosti radnika u nadzornim odborima koja bi se mogla primijeniti
kao univerzalni model za sve europske direktive o pravu trgovačkih društava. Uz to se
preporučuju minimalni standardi, npr. o jednakim pravima predstavnika radnika u odnosu na
predstavnike uprave i ravnotežu spolova u upravnim odborima.
U Rezoluciji od 15. siječnja 2013. s preporukama Komisiji o obavješćivanju radnika i
savjetovanju s njima, predviđanju restrukturiranja i upravljanju njime Parlament poziva
Komisiju da što prije podnese prijedlog zakonodavnog akta kojim bi se uvele odredbe o
tome da predstavnici zaposlenika budu pravodobno i u potpunosti informirani o svakom
prijedlogu restrukturiranja, pa i o razlozima na kojima se predložena mjera temelji, te o
razumnom roku za savjetovanje s radnicima. Tim bi se pravodobnim savjetovanjem predmetnim
trgovačkim društvima i predstavnicima njihovih zaposlenika trebalo omogućiti da pregovaraju
o kolektivnim sporazumima kojima su obuhvaćena pitanja koja proizlaze iz restrukturiranja.
Nakon toga je Komisija 13. prosinca 2013. usvojila Komunikaciju u kojoj se izlaže Okvir
EU-a za kvalitetu predviđanja promjena i restrukturiranja (COM(2013)0882) prema kojemu
određena načela i dobre prakse u pogledu predviđanja promjena i upravljanja restrukturiranjem
trgovačkim društvima, pa i kada ga provode javne vlasti, treba točnije utvrditi te bolje primijeniti
i pratiti. Međutim u svojoj Rezoluciji od 22. listopada 2014. o europskom semestru za
usklađivanje ekonomske politike: provedba prioriteta za 2014., Parlament je ponovno pozvao
na usvajanje pravnog akta kojim bi se jamčila gospodarska i socijalno odgovorna prilagodba
industrije EU-a promjenama u skladu s pravima radnika, a da se pritom trgovačka društva te
posebno mala i srednja poduzeća ne izlažu prevelikom regulatornom opterećenju.
Komisija će 2017. predstaviti izvješće o provedbi Okvira za kvalitetu predviđanja promjena
i restrukturiranja, a njime će se u obzir uzeti zaključci neovisne studije, iskustva nedavnog
restrukturiranja kao što je slučaj poduzeća Caterpillar te rezultati javnog savjetovanja o

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/2222(INI)
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europskom stupu socijalnih prava koje je završilo 31. prosinca 2016. kako bi procijenila je li
potrebno snažnije djelovati.
Nedavno je Parlament, u svojoj Rezoluciji od 19. siječnja 2017. o europskom stupu socijalnih
prava podsjetio da je u donošenje odluka i u upravljane poduzećem važno uključiti radnike u
cilju dobrog iskorištavanja novih oblika organizacije rada i predviđanja gospodarske promjene
te istaknuo da poduzeća socijalne ekonomije, kao što su zadruge, pružaju dobar primjer u
pogledu postizanja kvalitetnog zapošljavanja, podupiranja socijalne uključenosti i promicanja
participativnog gospodarstva.
U svojoj Rezoluciji od 5. listopada 2016. o potrebi za europskom politikom reindustrijalizacije
u svjetlu nedavnih slučajeva Caterpillar i Alstom, Parlament je pozvao sva relevantna tijela
da zajamče da sve uključene strane u potpunosti poštuju nacionalne i europske propise o
informiranju radnika i savjetovanju s njima, naročito tijekom restrukturiranja.
Marion Schmid-Drüner
06/2017
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