
Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės - 2017 1

DARBUOTOJŲ TEISĖ Į INFORMACIJĄ,
KONSULTACIJAS IR DALYVAVIMĄ

Europos Sąjunga prisideda prie valstybių narių veiklos, susijusios su darbuotojų teise į
informaciją ir konsultacijas, taikydama valstybių narių bendradarbiavimui skatinti skirtas
priemones arba direktyvomis nustatydama minimalius reikalavimus.

TEISINIS PAGRINDAS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 5, 114, 115, 151 ir 153 straipsniai.

TIKSLAI

ES palaiko ir papildo valstybių narių veiklą, susijusią su darbuotojų dalyvavimu, siekdama
padėti įgyvendinti pagrindinius Europos socialinės politikos tikslus, nustatytus SESV 151
straipsnyje, kurie, be kita ko, apima geresnes gyvenimo ir darbo sąlygas, tinkamą socialinę
apsaugą, ilgalaikį aukštą užimtumo lygį ir kovą su atskirtimi.

LAIMĖJIMAI

A. Bendroji informacija
Darbuotojų teisė į informaciją, konsultacijas ir dalyvavimą yra pagrindinė Europoje vykstančių
diskusijų tema nuo 1974 m., kai Taryba priėmė pirmąją socialinių veiksmų programą.
1989 m. Bendrijos darbuotojų pagrindinių socialinių teisių chartijoje (Socialinėje chartijoje)
pabrėžiamas pageidavimas skatinti darbuotojų dalyvavimą. Tačiau šios srities Komisijos
pasiūlymai dažnai nesulaukdavo paramos. Tinkamas teisinis pagrindas Bendrijos teisės aktams
darbuotojų teisės į informaciją ir konsultacijas srityje nebuvo priimtas, kol Amsterdamo
sutartimi Susitarimas dėl socialinės politikos buvo integruotas į EB steigimo sutarties tekstą.
Anksčiau priimti teisės aktai daugiausia buvo grindžiami Sutarties straipsniais, kuriuose
numatomos Bendrijos priemonės, kuriomis siekiama steigimosi laisvės arba teisės aktų
derinimo bendrojoje arba vidaus rinkoje. Pirmoji svarbi šios srities direktyva dėl Europos darbų
tarybos (Tarybos direktyva 94/45/EB) priimta pagal Susitarimą dėl socialinės politikos; vėliau
(1997 m.) ji pradėta taikyti Jungtinėje Karalystėje. Darbuotojų dalyvavimo klausimu pagal
SESV 153 straipsnį Europos Parlamentui ir Tarybai suteikiamos galios priimti:
— priemones, skirtas valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimui skatinti;

— direktyvas, kuriomis nustatomi minimalūs laipsniško įgyvendinimo reikalavimai.

Šioje srityje taikytina įprasta teisėkūros procedūra, iš anksto pasikonsultavus su Europos
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu bei Regionų komitetu.
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B. Galiojantys teisės aktai
Nors kai kuriose nacionalinėse viešojo administravimo institucijose veikia informavimo ir
konsultavimo sistemos, iki šiol nėra nė vienos viešojo administravimo sektoriui taikomos
direktyvos, kurioje būtų apibrėžtos darbuotojų teisės į informaciją ir konsultavimąsi (žr.
Teisingumo Teismo sprendimus bylose C-583/10, Nolan, ir C-108/10, Scattolon), išskyrus
viešąsias įmones, kurios vykdo ekonominę veiklą, nesvarbu, ar jos veikia siekdamos pelno, ar
ne. 2001 m. derantis dėl bendros darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais sistemos
sukūrimo Europos bendrijoje Parlamentas bandė išplėsti direktyvos taikymo sritį ir taikyti ją
viešajam sektoriui, tačiau Taryba šį pasiūlymą atmetė. Tačiau 2015 m. gruodžio mėn. Centrinės
valdžios administracijos sektorių socialinio dialogo komitetas pasirašė socialinių partnerių
susitarimą dėl centrinės administracijos darbuotojams taikomų bendrų minimaliųjų naudojimosi
informavimo ir konsultavimosi teisėmis standartų tokiose srityse kaip restruktūrizavimas,
profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra, darbo laikas ir darbuotojų sauga ir sveikata.
Kad taptų privalomas visoms valstybėms narėms, šis susitarimas turi būti įgyvendintas
Tarybai priimant sprendimą dėl Komisijos pasiūlymo. Pagal Komisijoje taikomą praktiką
(5.10.7) greitai turėtų būti atliktas poveikio vertinimas siekiant įvertinti galimą jo perkėlimo į
nacionalinę teisę poveikį. Toliau Komisija visų pirma nagrinės, kaip atstovaujama šį susitarimą
pasirašiusioms šalims, ar susitarimo nuostatos yra teisėtos atsižvelgiant į ES teisės sistemą ir ar
juo laikomasi subsidiarumo ir proporcingumo principų.
Pirmuoju direktyvų rinkiniu reglamentuojama darbuotojų teisė į informaciją ir konsultacijas
nacionaliniu lygmeniu daugeliu svarbių klausimų, susijusių su įmonės ekonominės veiklos
rezultatais, finansiniu patikimumu ir būsimais plėtros planais, kurie gali turėti įtakos užimtumui:
— 1975 m. vasario 17 d. Tarybos direktyva 75/129/EEB dėl kolektyvinių atleidimų iš darbo

su pakeitimais, padarytais Tarybos direktyvomis 92/56/EEB ir 98/59/EB, pagal kurias
darbdaviai privalo derėtis su darbuotojais masinio atleidimo atveju, siekdami rasti būdų
ir priemonių, kaip išvengti kolektyvinio atleidimo iš darbo ar sumažinti atleidžiamų
darbuotojų skaičių bei sušvelninti pasekmes. Direktyvoje taip pat numatyta valdžios
institucijoms taikoma pranešimo procedūra;

— 2001 m. kovo 12 d. Tarybos direktyva 2001/23/EB dėl darbuotojų teisių apsaugos
įmonių, verslo arba įmonių ar verslo dalių perdavimo atveju (konsoliduojanti Tarybos
direktyvas 77/187/EEB ir 98/50/EB), pagal kurią darbuotojai privalo būti informuojami
apie tokio perdavimo priežastis ir pasekmes; joje taip pat pateikiamos esminės nuostatos
dėl darbuotojų darbo vietų ir teisių išsaugojimo įmonių perdavimo atveju;

— 2002 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/14/EB dėl bendros
darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais sistemos sukūrimo Europos bendrijoje,
kuria nustatomi minimalieji proceso standartai, išsaugant darbuotojų teisę į informaciją bei
konsultacijas ekonomikos ir užimtumo klausimais, susijusiais su jų darbo vieta.

Komisija atliko šių pirmų trijų direktyvų tinkamumo patikrą, po kurios 2013 m. liepos mėn.
padarė išvadą, kad tos direktyvos iš esmės atitinka savo paskirtį ir kad jų nauda atsveria
sąnaudas, tačiau tebėra kai kurių trūkumų, visų pirma susijusių su jų taikymu valstybės
tarnautojams, jūrininkams ir MVĮ, be to, turi būti papildomai išnagrinėtos ir aptartos kai
kurios apibrėžtys (SWD(2013)0293). Buvo svarstoma Informacijos ir konsultacijų direktyvų
(C(2015) 2303) nauja redakcija, bet dabar atrodo, kad to atsisakyta, nes nei Komisijos 2016 m.,
nei 2017 m. darbo programoje tai nepaminėta.
Jūrininkų klausimu 2015 m. liepos mėn. Parlamento plenariniame posėdyje priimtas pranešimas
dėl Jūrininkų direktyvos, dėl kurios socialiniai partneriai derėjosi Jūrų transporto sektoriaus

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_5.10.7.pdf
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socialinio dialogo komitete. Pagal šią direktyvą jūrininkai nebeliks neįtraukti į Europos
Sąjungos darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais direktyvas.
Antrasis direktyvų rinkinys apima darbuotojų teisę į informaciją ir konsultacijas tarpvalstybinį
aspektą turinčiais atvejais:
— 1994 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyva 94/45/EB su pakeitimais, padarytais

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/38/EB dėl Europos darbo tarybos
steigimo. Šioje direktyvoje pateiktos bendrosios taisyklės, skirtos užtikrinti, kad didelių
daugiašalių įmonių ir sujungiamų įmonių darbuotojai būtų informuojami ir su jais
būtų konsultuojamasi. Europos darbo tarybos suburia centrinės administracijos ir
darbuotojų atstovus visoje Europoje, kad būtų aptarti klausimai, susiję su įmonės
veiklos rezultatais, perspektyvomis, užimtumu, restruktūrizavimu ir žmogiškųjų išteklių
politikos priemonėmis. Darbuotojams taip pat užtikrintos tam tikros teisės į informaciją ir
konsultacijas darbo aplinkos klausimais. Iki 2011 m. balandžio mėn. 18 000 darbuotojų
atstovų, priklausančių Europos darbo taryboms, atstovavo 18 mln. darbuotojų interesams;

— 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/25/EB dėl įmonių
perėmimo pasiūlymų, pagal kurią atitinkamų įmonių darbuotojams arba jų atstovams
turėtų būti suteikta galimybė pareikšti savo nuomonę dėl numatomo tokio pasiūlymo
poveikio užimtumui; taip pat taikomos įprastos taisyklės dėl darbuotojų informavimo ir
konsultavimosi su jais;

— 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/35/ES dėl akcinių
bendrovių jungimo (kuria kodifikuojama ir panaikinama Direktyva 78/855/EEB), pagal
kurią sujungiamų bendrovių darbuotojams užtikrinama tokia pati apsauga, kokia numatyta
direktyvoje dėl įmonių perdavimo.

2017 m. Komisija paskelbs Europos darbų tarybos vertinimą pagal REFIT programą ir su ta
pačia direktyva susijusį rekomendacinį dokumentą, kuriuo siekiama gerinti šios direktyvos
įgyvendinimą ir užtikrinti didesnį teisinį tikrumą.
Trečiuoju direktyvų rinkiniu siekiama nustatyti taisykles, kurios taikomos tarpvalstybinį aspektą
turintiems atvejams ir kuriomis suteikiamos dalinės teisės dalyvauti priimant sprendimus:
— 2001 m. spalio 8 d. Tarybos direktyva 2001/86/EB, papildanti Europos bendrovės įstatus

dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus. Europos akcinės bendrovės statutas,
priimtas Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2157/2001, papildytas direktyva, kuria nustatomos
taisyklės dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus, susijusius su strategine
bendrovės plėtra. Darbuotojai ne tik informuojami ir su jais konsultuojamasi pasitelkus
instituciją, panašią į Europos darbo tarybą, bet taip pat numatytas darbuotojų dalyvavimas
valdybos lygmeniu, kai tokia dalyvavimo forma taikoma nacionaliniu lygmeniu įsteigtose
įmonėse, – taip yra daugelio valstybių narių nacionalinėse sistemose (vadinamasis „prieš
ir po“ principas);

— 2003 m. liepos 22 d. Tarybos direktyva 2003/72/EB, papildanti Europos kooperatinės
bendrovės statutą (Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1435/2003) dėl darbuotojų dalyvavimo.
Šioje direktyvoje nustatomos taisyklės dėl taikytinų priemonių Europos kooperatinėse
bendrovėse (EKB), siekiant užtikrinti, kad darbuotojų atstovai galėtų daryti įtaką įmonės
valdymui. Kooperatinės bendrovės valdomos pagal specialų valdymo modelį, paremtą
bendra nuosavybe, demokratišku dalyvavimu ir narių vykdoma kontrole;

— 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2005/56/EB dėl
ribotos atsakomybės bendrovių jungimųsi, peržengiančių vienos valstybės ribas, taip pat
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pateikiamos taisyklės dėl darbuotojų dalyvavimo tvarkos, kuri turi būti taikoma jungtinėje
įmonėje, nustatymo.

2006 m. atšaukusi savo pasiūlymus, 2012 m. Komisija pasiūlė priimti Europos fondo statutą.
Komisija vėl atsiėmė pasiūlymą 2015 m. kovo mėn. Europos Parlamento nariai 2013 m.
kovo 14 d. paprašė Komisijos „nedelsiant pateikti vieną ar kelis pasiūlymus, pagal kuriuos
savidraudos draugijos galėtų veikti Europos ir tarpvalstybiniu mastu“. Tačiau tam prieštarauja
kai kurios valstybės narės ir bet kuri iš jų galėtų blokuoti pasiūlymą, kuris parengtas pagal
SESV 352 straipsnio (dėl papildomų įgaliojimų) teisinį pagrindą, kuriam šiuo metu teikiama
pirmenybė ir kuriam reikalingas vieningai priimtas sprendimas ir Parlamento pritarimas. Taigi
Komisija neseniai nusprendė nerengti įprastų viešų konsultacijų ir poveikio vertinimo, kurie
atliekami rengiant teisėkūros pasiūlymą. Kaip buvo paskelbta Socialinio verslo iniciatyvoje
(COM(2011) 0682), vietoj to ji įsteigė daugiašalę grupę (GECES), kurią sudaro įvairių valstybių
narių atstovai ir išorės ekspertai ir kuri, laikydamasi šiuo metu galiojančios teisinės bazės,
sprendžia problemas, su kuriomis, panašu, susiduria savidraudos draugijos, siekdamos veikti
tarpvalstybiniu mastu. 2016 m. spalio mėn. ši grupė baigė rengti ataskaitą ir pateikė moksliniais
tyrimais pagrįstas rekomendacijas dėl konkrečių veiksmų, kuriais siekiama paskatinti socialinės
ekonomikos ir socialinių įmonių vystymą; šiose rekomendacijose aptarti tokie aspektai, kaip
tokių įmonių žinomumo didinimas, pagalba joms siekiant gauti finansavimą, palankios teisinės
ir reglamentavimo sistemos sudarymas ir ES finansinės paramos didinimas.
Ketvirtąjį direktyvų rinkinį sudaro: du tarpsektoriniai socialinių partnerių susitarimai, kuriuos
įgyvendina Taryba (Tarybos direktyva 97/81/EB dėl darbo ne visą darbo dieną ir Direktyva
99/70/EB dėl terminuotųjų sutarčių), Direktyva 2008/104/EB dėl darbo per laikinojo įdarbinimo
įmones, bei sveikatos ir saugumo direktyvos; į visas direktyvas įtrauktos sąlyginės su
informacija ir konsultacijomis susijusios nuostatos. Pavyzdžiui, darbdavys turi informuoti
pagal terminuotas darbo sutartis dirbančius darbuotojus apie laisvas nuolatines darbo vietas.
C. Kitos iniciatyvos
Vis stiprėjant įmonių organizavimo tarpvalstybiniams aspektams ir vis didėjant dėmesiui įmonių
socialinei atsakomybei, be kita ko, taikant naują požiūrį į vadovybės ir darbuotojų dialogą,
įmonių ir darbuotojų atstovai pradėjo sudarinėti tarptautinius bendrovių susitarimus (TBS).
TBS tekstai gali būti įvairios formos, skirti taikyti daugiau nei vienoje valstybėje narėje, juos
bendrai rengia bendrovės arba bendrovių grupės ir vienos arba daugiau darbuotojų organizacijų
atstovai. 2016 m. pabaigoje buvo 265 tokie susitarimai 178 pasaulio bendrovėse, kuriose iš
viso dirba daugiau nei 10 mln. darbuotojų. Tačiau dėl tokios praktikos gali kilti teisinių ir
politinių problemų, susijusių su įvairių vertikalių socialinio dialogo lygmenų (tarptautinio,
Europos, nacionalinio) ir horizontalių jo taikymo sričių (tarp sektorių, konkrečiame sektoriuje
ir bendrovės lygmeniu) santykiu. Be to, gali atsirasti neatitikimų tarp suderintų TBS
tarpvalstybinės taikymo srities ir nacionalinių normų bei nuorodų, taip pat esama mažai ginčų
sprendimo mechanizmų.
ES, siekdama prižiūrėti ir stebėti tarpvalstybinių bendrovių susitarimų sudarymą, remia
keitimąsi patirtimi ir mokslinius tyrimus.
Savo 2013 m. rugsėjo 12 d. rezoliucijoje dėl tarpvalstybinio kolektyvinių sutarčių sudarymo
ir tarptautinio socialinio dialogo Parlamentas siūlo Komisijai apsvarstyti, ar, siekiant didesnio
teisinio saugumo ir skaidrumo, nereikėtų neprivalomos Europos tarpvalstybiniams bendrovių
susitarimams skirtos Europos teisinės sistemos, į kurią būtų įtrauktos nuostatos, skirtos
užtikrinti, kad sudarant TBS nebūtų vengiama taikyti nacionalinių kolektyvinių sutarčių.
Po 2016 m. vykusių viešų konsultacijų Komisija 2017 m. balandžio mėn. paskelbė apie
Europos socialinių teisių ramsčio sukūrimą. Pagal šį ramstį visiems visų sektorių darbuotojams

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0682
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suteikiama teisė į informaciją ir konsultacijas tiesiogiai ar per atstovą bet kokiais jiems svarbiais
klausimais, kaip antai įmonių perdavimas, restruktūrizavimas ir bendrovių susijungimas, taip
pat kolektyvinio atleidimo iš darbo atvejai. Šis ramstis yra platesnio pobūdžio nei galiojantis
Sąjungos acquis, nes jis taikomas nepaisant dalyvaujančių darbuotojų skaičiaus, jo materialinė
taikymo sritis apima ir įmonių restruktūrizavimą, ir susijungimą, be to, atsižvelgiant į tai, kad
darbuotojams suteikiama teisė ne tik gauti informacija, bet ir teisė į konsultacijas dėl tokių
įmonės veiksmų, šiuo ramsčiu siekiama padėti keistis nuomonėmis su darbuotojais ir vesti
nuolatinį dialogą.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Parlamentas priėmė kelias rezoliucijas, kuriose raginama suteikti darbuotojams teisę dalyvauti
bendrovei priimant sprendimus. Teisė į informaciją, konsultacijas ir dalyvavimą priimant
sprendimus turėtų būti įgyvendinama tiek nacionalinėse, tiek daugiašalėse bendrovėse,
nepaisant jų teisinio statuso. 2009 m. vasario 19 d. rezoliucijoje dėl visuotinės svarbos
direktyvos įgyvendinimo Parlamentas pakartotinai paragino įtraukti viešojo sektoriaus
darbuotojus į informavimo ir konsultacijų direktyvas siekiant vienodo požiūrio į dirbančiuosius.
Parlamentas laikosi nuomonės, kad darbuotojai ne tik turėtų turėti teisę į informaciją ir
konsultacijas, bet ir teisę dalyvauti priimant sprendimus, susijusius, pavyzdžiui, su naujų
technologijų diegimu, darbo organizavimo pakeitimais, gamyba ir ekonominiu planavimu. Šiuo
metu Parlamente rengiamas pranešimas savo iniciatyva dėl dalyvavimo priimant sprendimus
stebėtojų tarybose. Pranešimo projekte (2015/2222(INI)) raginama į esamas direktyvas įtraukti
ES minimaliąsias taisykles, įskaitant reikalavimą užtikrinti, kad bendrovės registruotoji buveinė
atitiktų faktinę verslo vykdymo vietą, siekiant išvengti darbuotojų atstovavimo stebėtojų
tarybose teisių apėjimo. Pranešimo projekte raginama nustatyti atstovavimo darbuotojams
stebėtojų tarybose taisyklių standartus, kurie, kaip universalus modelis, būtų taikomi visoms
ES bendrovių teisės direktyvoms. Jame taip pat rekomenduojama nustatyti minimaliuosius
standartus, pavyzdžiui, dėl darbuotojų ir vadovybės atstovų lygių teisių ir dėl lyčių pusiausvyros
stebėtojų taryboje.
2013 m. sausio 15 d. rezoliucijoje su rekomendacijomis Komisijai dėl darbuotojų informavimo
ir konsultavimosi su jais, restruktūrizacijos numatymo ir valdymo Parlamentas paragino
Komisiją kuo skubiau pateikti pasiūlymą dėl teisės akto, kuriame būtų numatytos nuostatos,
pagal kurias darbuotojų atstovai būtų laiku visapusiškai informuojami apie bet kokią siūlomą
restruktūrizavimo operaciją, įskaitant numatytų priemonių pasirinkimo motyvus, ir būtų
nustatomas pakankamas laikotarpis konsultacijoms. Ši laiku surengta konsultacija turėtų suteikti
galimybę atitinkamų įmonių ir jų darbuotojų atstovams derėtis dėl kolektyvinių sutarčių,
kurios apima klausimus, iškylančius dėl restruktūrizavimo. Vėliau, 2013 m. gruodžio 13 d.,
Komisija patvirtino komunikatą, kuriame pristatoma pokyčiams ir restruktūrizavimui numatyti
skirta ES kokybės sistema (COM(2013) 0882), pagal kurią reikalaujama, kad būtų geriau
nustatomi, taikomi ir stebimi tam tikri principai ir geroji patirtis, susiję su pokyčių numatymu
ir restruktūrizavimo valdymu bendrovėse ir valdžios institucijose. Tačiau savo 2014 m. spalio
22 d. rezoliucijoje „Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2014 m. prioritetų
įgyvendinimas“ Parlamentas pakartotinai paragino priimti teisės aktą siekiant užtikrinti, kad
būtų atsakingai prisitaikoma prie ES pramonės pokyčių ekonominiu ir socialiniu požiūriais
nesumažinant darbuotojų teisių ir neužkraunant įmonėms, visų pirma MVĮ, pernelyg didelės
reguliavimo naštos.
2017 m. Komisija pateiks ataskaitą dėl Pokyčiams ir restruktūrizavimui numatyti skirtos ES
kokybės sistemos įgyvendinimo, kurioje bus atsižvelgiama į nepriklausomo tyrimo rezultatus,
su neseniai vykusiais restruktūrizavimo atvejais susijusią patirtį (pvz., bendrovės „Caterpillar“

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/2222(INI)
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atvejį) ir į 2016 m. gruodžio 31 d. užbaigtų viešų konsultacijų dėl Europos socialinių teisių
ramsčio rezultatus, siekiant įvertinti, ar užtikrinami aktyvesni veiksmai.
Visiškai neseniai Parlamentas savo 2017 m. sausio 19 d. rezoliucijoje dėl Europos socialinių
teisių ramsčio priminė apie darbuotojų įtraukimo į sprendimų priėmimo procesą ir įmonių
valdymą naudą, siekiant platesniu mastu taikyti naujas darbo organizavimo formas ir iš
anksto pasirengti ekonominiams pokyčiams, taip pat atkreipė dėmesį į socialinės ekonomikos
įmones, pvz., kooperatyvus, kurios yra geras pavyzdys kuriant kokybiškas darbo vietas, remiant
socialinę įtrauktį ir skatinant dalyvaujamąją ekonomiką.
2016 m. spalio 5 d. rezoliucijoje dėl Europos reindustrializacijos politikos poreikio
atsižvelgdamas į pastarojo meto bendrovių „Caterpillar“ ir „Alstom“ atvejus Parlamentas ragino
visas atitinkamas institucijas užtikrinti, kad visos dalyvaujančios šalys visiškai laikytųsi ES
teisės aktų dėl darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais, ypač restruktūrizavimo
laikotarpiu.
Marion Schmid-Drüner
06/2017
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