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PRAWO PRACOWNIKÓW DO OTRZYMYWANIA
INFORMACJI, WYRAŻANIA OPINII W DRODZE

KONSULTACJI ORAZ DO UCZESTNICTWA

Unia Europejska uzupełnia działania państw członkowskich w zakresie prawa pracowników
do otrzymywania informacji i wyrażania opinii w drodze konsultacji poprzez podejmowanie
środków mających na celu promowanie współpracy między państwami członkowskimi oraz
poprzez przyjmowanie minimalnych wymogów na mocy dyrektyw.

PODSTAWA PRAWNA

Artykuły 5, 114, 115, 151 i 153 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

CELE

UE wspiera i uzupełnia działania państw członkowskich dotyczące uczestnictwa pracowników
w celu pomocy w osiąganiu podstawowych celów europejskiej polityki społecznej, określonych
w art. 151 TFUE, które obejmują lepsze warunki życia i pracy, odpowiednią ochronę socjalną,
wysoki poziom trwałego zatrudnienia i zwalczanie wykluczenia.

OSIĄGNIĘCIA

A. Kontekst
Prawo pracowników do otrzymywania informacji, wyrażania opinii w drodze konsultacji
i do uczestnictwa stanowi jeden z głównych tematów debaty europejskiej od czasu przyjęcia
przez Radę w 1974 r. pierwszego programu działań społecznych. We Wspólnotowej karcie
socjalnych praw podstawowych pracowników (karcie socjalnej) z 1989 r. podkreślono celowość
wspierania uczestnictwa pracowników. Jednak propozycje Komisji w tym zakresie często
napotykały opór. Odpowiednią podstawę prawną prawodawstwa Wspólnoty dotyczącego prawa
pracowników do otrzymywania informacji i wyrażania opinii w drodze konsultacji zapewniono
dopiero wówczas, gdy wraz z wejściem w życie traktatu z Amsterdamu do tekstu Traktatu
WE włączono Porozumienie w sprawie polityki społecznej. Przyjęte poprzednio akty prawne
miały za podstawę prawną głównie artykuły Traktatu, które przewidują przyjmowanie przez
Wspólnotę środków mających na celu zapewnienie swobody przedsiębiorczości lub zbliżenie
przepisów prawa na wspólnym lub wewnętrznym rynku. Pierwsza odnośna dyrektywa w tej
dziedzinie – dyrektywa w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej (dyrektywa
Rady 94/45/WE) – przyjęta została zgodnie z Porozumieniem w sprawie polityki społecznej;
jej zakresem objęta została później również Wielka Brytania (w 1997 r.). W odniesieniu do
kwestii uczestnictwa pracowników art. 153 TFUE nadaje Parlamentowi i Radzie uprawnienia
w zakresie przyjmowania:
— środków mających na celu zachęcanie do współpracy między państwami członkowskimi;
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— dyrektyw ustanawiających minimalne wymagania dotyczące stopniowego wprowadzania
w życie.

W tym zakresie zastosowanie ma zwykła procedura ustawodawcza po wcześniejszych
konsultacjach z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i Komitetem Regionów.
B. Obowiązujące prawodawstwo
Mimo że w niektórych krajowych organach administracji publicznej istnieją systemy
otrzymywania informacji i wyrażania opinii w drodze konsultacji, do tej pory żadna z dyrektyw
w sprawie prawa pracowników do otrzymywania informacji i wyrażania opinii w drodze
konsultacji nie dotyczyła administracji publicznej (patrz orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości
w sprawach C-583/10 Nolan i C-108/10 Scattolon), z wyjątkiem przedsiębiorstw publicznych,
które prowadzą działalność gospodarczą, bez względu na to, czy są nastawione na zysk.
Podczas negocjacji w 2001 r. prowadzonych nad dyrektywą w sprawie ogólnych ram
otrzymywania informacji przez pracowników we Wspólnocie Europejskiej oraz wyrażania
opinii w drodze konsultacji Parlament starał się rozszerzyć zakres dyrektywy o sektor publiczny,
jednak nie wyraziła na to zgody Rada. W grudniu 2015 r. komitet społecznego dialogu
sektorowego ds. centralnej administracji rządowej podpisał porozumienie między partnerami
społecznymi w sprawie wspólnych minimalnych standardów w zakresie praw pracowników
centralnej administracji do otrzymywania informacji i wyrażania opinii w drodze konsultacji
dotyczących restrukturyzacji, równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, czasu
pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Aby porozumienie to stało się wiążące dla
wszystkich państw członkowskich, musi zostać wdrożone decyzją Rady na wniosek Komisji.
Zgodnie z praktyką Komisji (5.10.7) niebawem należy przeprowadzić ocenę skutków w celu
zbadania potencjalnego wpływu wdrożenia tego porozumienia. Komisja zbada ponadto przede
wszystkim reprezentatywność sygnatariuszy porozumienia, zgodność z prawem klauzul w nim
zawartych w odniesieniu do unijnych ram prawnych, a także przeanalizuje, czy w porozumieniu
przestrzegane są zasady pomocniczości i proporcjonalności.
Pierwsza grupa dyrektyw odnosi się do prawa pracowników do uzyskiwania informacji
i wyrażania opinii w drodze konsultacji na szczeblu krajowym i dotyczy szeregu istotnych
kwestii związanych z wynikami gospodarczymi i kondycją finansową przedsiębiorstwa oraz
planami rozwoju w przyszłości, które mogłyby mieć wpływ na zatrudnienie:
— dyrektywa Rady 75/129/EWG z dnia 17 lutego 1975 r. dotycząca zwolnień grupowych,

zmieniona dyrektywami Rady 92/56/EWG i 98/59/WE – zgodnie z nimi pracodawcy
muszą przystąpić do negocjacji z pracownikami w przypadku zwolnień grupowych
w celu określenia środków i sposobów pozwalających uniknąć zwolnień grupowych lub
ograniczyć liczbę pracowników nimi objętych oraz złagodzić skutki takich zwolnień;
dyrektywa przewiduje również procedurę powiadamiania organów publicznych;

— dyrektywa Rady 2001/23/WE z dnia 12 marca 2001 r. dotycząca ochrony
praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części
przedsiębiorstw lub zakładów (konsolidująca dyrektywy 77/187/EWG i 98/50/WE),
zgodnie z którą pracownicy muszą zostać poinformowani o przyczynach takiego przejęcia
i jego skutkach; zawiera ona także istotne przepisy dotyczące ochrony miejsc pracy
pracowników oraz ich praw w przypadku przejęcia;

— dyrektywa 2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r.
ustanawiająca ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji
z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej, w której określono minimalne zasady
proceduralne ochrony prawa pracowników do uzyskiwania informacji i wyrażania opinii

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_5.10.7.pdf
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w drodze konsultacji w sprawach dotyczących sytuacji gospodarczej i zatrudnienia
w miejscu pracy.

Powyższe trzy dyrektywy zostały poddane przez Komisję kontroli sprawności, w wyniku
której w lipcu 2013 r. Komisja uznała, że są one ogólnie odpowiednie do założonego celu,
a korzyści z nich płynące przewyższają koszty, oraz że wciąż występują luki, zwłaszcza
w odniesieniu do ich stosowania w przypadku pracowników służby cywilnej, marynarzy
i MŚP, a niektóre definicje wymagają dalszego zbadania i omówienia (SWD(2013)0293).
Rozpatrywano przekształcenie dyrektyw dotyczących prawa pracowników do otrzymywania
informacji i wyrażania opinii w drodze konsultacji (C(2015)2303), jednak obecnie wydaje się,
że nie jest ono brane pod uwagę, ponieważ nie zostało ujęte ani w programie prac Komisji na
2016 r., ani w programie prac Komisji na 2017 r.
W odniesieniu do marynarzy podczas lipcowej sesji plenarnej w 2015 r. Parlament przyjął
sprawozdanie w sprawie dyrektywy dotyczącej marynarzy, nad którą partnerzy społeczni
przeprowadzili negocjacje w komitecie ds. transportu morskiego w ramach sektorowego dialogu
społecznego. Dzięki tej dyrektywie osoby pracujące na morzu zostaną objęte obowiązującymi
w Unii Europejskiej dyrektywami w sprawie praw pracowników do otrzymywania informacji
i wyrażania opinii w drodze konsultacji.
Druga grupa dyrektyw dotyczy praw pracowników do otrzymywania informacji i wyrażania
opinii w drodze konsultacji w sytuacjach o kontekście międzynarodowym:
— dyrektywa Rady 94/45/WE z dnia 22 września 1994 r. zmieniona dyrektywą 2009/38/

WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia europejskiej rady
zakładowej: dyrektywa ta określa ogólne zasady mające na celu zapewnienie prawa
do uzyskania informacji i wyrażania opinii pracownikom dużych przedsiębiorstw
międzynarodowych i przedsiębiorstw łączących się; Europejskie rady zakładowe skupiają
zarząd centralny i przedstawicieli pracowników w całej Europie, którzy dyskutują na
tematy obejmujące wyniki przedsiębiorstwa, perspektywy i zatrudnienie, restrukturyzację
i strategie dotyczące kadr; pracownikom przyznano także określone prawa, jeśli chodzi
o uzyskiwanie informacji i wyrażanie opinii w drodze konsultacji w sprawach dotyczących
środowiska pracy; do kwietnia 2011 r. 18 000 przedstawicieli pracowników zasiadających
w europejskich radach zakładowych reprezentowało interesy 18 mln pracowników;

— dyrektywa 2004/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r.
w sprawie ofert przejęcia, zgodnie z którą pracownikom zainteresowanych przedsiębiorstw
lub ich przedstawicielom należy umożliwić wyrażenie opinii na temat przewidywanych
skutków takiej oferty dla zatrudnienia; zastosowanie mają również przepisy dotyczące
udzielania informacji pracownikom i wyrażania ich opinii w drodze konsultacji;

— dyrektywa 2011/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2011 r.
dotycząca łączenia się spółek akcyjnych (kodyfikująca i uchylająca dyrektywę 78/855/
EWG), zgodnie z którą pracownicy łączących się przedsiębiorstw są chronieni w takim
samym zakresie, jaki ustalono w dyrektywie dotyczącej przejęcia przedsiębiorstw.

W 2017 r. Komisja opublikuje ocenę REFIT dyrektywy w sprawie europejskich rad
zakładowych, a także dokument zawierający wytyczne dotyczące tejże dyrektywy w celu
usprawnienia jej wdrażania i wprowadzenia większej pewności prawnej.
Dyrektywy zaliczone do trzeciej grupy określają zasady, które mają zastosowanie w sytuacjach
o kontekście międzynarodowym, i przyznają częściowe prawa do udziału w podejmowaniu
decyzji:
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— dyrektywa Rady 2001/86/WE z dnia 8 października 2001 r. uzupełniająca statut
spółki europejskiej w odniesieniu do uczestnictwa pracowników: przyjęty na mocy
rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 statut europejskiej spółki akcyjnej uzupełniony
został o dyrektywę ustanawiającą zasady uczestnictwa pracowników w podejmowaniu
decyzji dotyczących strategicznego rozwoju przedsiębiorstwa; nie tylko informuje się
pracowników i odbywa z nimi konsultacje w ramach organu przypominającego europejską
radę zakładową, lecz wprowadzono także przepis dotyczący udziału pracowników
na poziomie zarządu, jeżeli taką formę udziału zastosowano w przedsiębiorstwach
założycielskich, co często ma miejsce w systemach krajowych wielu państw
członkowskich (tak zwana zasada „przed i po”);

— dyrektywa Rady 2003/72/WE z dnia 22 lipca 2003 r. uzupełniająca statut spółdzielni
europejskiej (rozporządzenie Rady (WE) nr 1435/2003) w odniesieniu do zaangażowania
pracowników: dyrektywa ta określa zasady dotyczące mechanizmów, które mają zostać
wprowadzone w spółdzielniach europejskich w celu zapewnienia przedstawicielom
pracowników możliwości wywierania wpływu na kierowanie przedsiębiorstwem;
spółdzielnie posiadają specyficzny model zarządzania, oparty na współwłasności,
demokratycznym udziale i kontroli sprawowanej przez członków;

— dyrektywa 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r.
w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych także zawiera zasady
określania uczestnictwa pracowników, mające zastosowanie w połączonej spółce.

W 2012 r., po wycofaniu swoich wniosków w 2006 r., Komisja zaproponowała statut fundacji
europejskiej. W marcu 2015 r. Komisja wycofała jednak ten wniosek. W dniu 14 marca
2013 r. posłowie do Parlamentu Europejskiego zwrócili się do Komisji o bezzwłoczne
przedstawienie „co najmniej jednego wniosku umożliwiającego towarzystwom ubezpieczeń
wzajemnych działanie na skalę europejską i transgraniczną”. Pomysł ten spotkał się ze
sprzeciwem ze strony niektórych państw członkowskich, spośród których dowolne państwo
członkowskie mogłoby zablokować wniosek sporządzony na mocy obecnie preferowanej
podstawy prawnej, tj. art. 352 TFUE (uprawnienia pomocnicze), wymagającej jednomyślności
i zgody Parlamentu. W związku z tym Komisja podjęła niedawno decyzję, by nie
przeprowadzać jak zwykle konsultacji publicznych oraz oceny skutków dokonywanej
w przypadku wniosku ustawodawczego. Zamiast tego Komisja, zgodnie z zapowiedzią zawartą
w komunikacie pt. „Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej” (COM(2011)0682),
utworzyła wielostronną grupę (GECES) obejmującą różne państwa członkowskie oraz
ekspertów zewnętrznych w celu rozwiązania – w ramach obowiązującego ustawodawstwa
– problemów, na jakie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych zdają się natrafiać, chcąc
prowadzić działalność transgraniczną. W październiku 2016 r. ta grupa ekspertów sporządziła
sprawozdanie zawierające oparte na badaniach naukowych zalecenia konkretnych działań
w celu pobudzenia rozwoju gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych, obejmujące
takie aspekty jak zwiększenie widoczności tych przedsiębiorstw, udzielanie im pomocy
w dostępie do finansowania, zapewnianie sprzyjających ram prawnych i regulacyjnych oraz
zwiększenie unijnego wsparcia finansowego.
Czwarta grupa obejmuje: dwa międzysektorowe porozumienia między partnerami społecznymi
wdrożone przez Radę (dyrektywy Rady 97/81/WE w sprawie pracy w niepełnym wymiarze
godzin oraz 99/70/WE w sprawie pracy na czas określony), dyrektywę 2008/104/WE w sprawie
pracy tymczasowej oraz kilka dyrektyw w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, z których
wszystkie – choć nie wprost – zawierają przepisy dotyczące prawa pracowników do
otrzymywania informacji i wyrażania opinii w drodze konsultacji. Przykładowo pracownicy

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0682
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pracujący na czas określony muszą być informowani przez swoich pracodawców o wakatach
gwarantujących zatrudnienie na czas nieokreślony.
C. Inne inicjatywy
W związku z rosnącym znaczeniem międzynarodowego wymiaru przedsiębiorstw i społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz nowych podejść do dialogu między kadrą kierowniczą
a pracownikami, przedsiębiorstwa i przedstawiciele pracowników coraz częściej zawierają
ponadnarodowe porozumienia przedsiębiorstw. Są to dokumenty w różnych formach,
opracowywane wspólnie w celu zastosowania w co najmniej jednym państwie członkowskim
przez przedstawicieli danego przedsiębiorstwa lub grupę przedsiębiorstw z jednej strony, a
z drugiej przez jedną lub kilka organizacji zrzeszających pracowników. Do końca 2016 r.
podpisano 265 takie porozumienia w 178 przedsiębiorstwach na całym świecie, obejmując
ponad dziesięć milionów pracowników. Tego rodzaju praktyka może jednak wzbudzać
wątpliwości na tle prawnym i politycznym z uwagi na stopień powiązania między różnymi
poziomami dialogu społecznego (międzynarodowy, europejski, krajowy) a jego horyzontalnym
zakresem oddziaływania (międzysektorowym, dotyczącym określonego sektora, na poziomie
przedsiębiorstwa). Ponadto ze względu na ponadnarodowy zakres tych porozumień mogą
wystąpić rozbieżności między nimi a krajowymi przepisami i ramami odniesienia, przy czym
mechanizmów rozwiązywania konfliktów jest niewiele.
Celem UE jest wspieranie i monitorowanie rozwoju międzynarodowych porozumień
przedsiębiorstw poprzez promowanie wymiany doświadczeń i badań.
W swojej rezolucji z dnia 12 września 2013 r. w sprawie transgranicznych rokowań zbiorowych
i ponadnarodowego dialogu społecznego Parlament zaproponował, aby Komisja – w interesie
większego bezpieczeństwa prawnego i przejrzystości – uwzględniła potrzebę opcjonalnych
europejskich ram prawnych dla europejskich ponadnarodowych porozumień przedsiębiorstw,
co oznaczałoby uwzględnienie przepisów mających na celu zagwarantowanie, aby zawarcie
ponadnarodowego porozumienia przedsiębiorstw nie skutkowało uniknięciem krajowych
układów zbiorowych pracy.
W następstwie konsultacji społecznych przeprowadzonych w 2016 r. w kwietniu 2017 r.
Komisja opublikowała Europejski filar praw socjalnych. W jego ramach wszyscy pracownicy
we wszystkich sektorach są uprawnieni do otrzymywania informacji i wyrażania opinii w drodze
konsultacji bezpośrednio lub za pośrednictwem ich przedstawicieli w każdej istotnej dla nich
sprawie, np. w kwestii przejęć, restrukturyzacji i fuzji przedsiębiorstw, a także zwolnień
grupowych. Europejski filar praw socjalnych wykracza poza obecny dorobek prawny, ponieważ
ma on zastosowanie bez względu na liczbę zaangażowanych pracowników, jego zakres
przedmiotowy obejmuje zarówno restrukturyzację, jak i fuzję przedsiębiorstw, a dzięki prawu
do nie tylko uzyskiwania informacji, lecz także zasięgania opinii u pracowników w przypadku
każdego takiego zdarzenia korporacyjnego zakłada wymianę informacji i ustanowienia trwałego
dialogu z przedsiębiorcą.

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Parlament przyjął szereg rezolucji wzywających do zapewnienia pracownikom prawa
do uczestnictwa w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach. Prawo do uzyskiwania
informacji, wyrażania opinii w drodze konsultacji i uczestnictwa w podejmowaniu
decyzji powinno obowiązywać zarówno w przypadku przedsiębiorstw krajowych, jak
i wielonarodowych, niezależnie od statusu prawnego odnośnego przedsiębiorstwa. Parlament
w rezolucji z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie wdrożenia ogólnej dyrektywy ramowej ponowił
apel o włączenie pracowników sektora publicznego do zakresu dyrektyw w sprawie praw
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pracowników do otrzymywania informacji i wyrażania opinii w drodze konsultacji jako kwestii
równego traktowania wszystkich pracowników.
Wykraczając poza same prawa pracowników do otrzymywania informacji i wyrażania opinii
w drodze konsultacji, Parlament uważa, że pracownicy powinni mieć także prawo do
udziału w podejmowaniu decyzji w kwestiach, takich jak wdrażanie nowych technologii,
zmiany organizacji pracy, produkcja i planowanie gospodarcze. Obecnie Parlament pracuje
nad sprawozdaniem z własnej inicjatywy w sprawie uczestnictwa w podejmowaniu decyzji
w radach nadzorczych. W projekcie sprawozdania (2015/2222(INI)) Parlament opowiada
się za wprowadzeniem unijnych minimalnych przepisów w obowiązujących dyrektywach,
w tym wymogu, aby siedziba statutowa przedsiębiorstwa była taka sama jak faktyczne
miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, aby uniknąć obchodzenia praw pracowników
do reprezentacji w radach nadzorczych. Projekt sprawozdania zawiera apel o wprowadzenie
standardowych przepisów dotyczących reprezentacji pracowników w radach nadzorczych,
które można by stosować jako uniwersalny model do wszystkich dyrektyw w sprawie
europejskiego prawa spółek. Zawiera on także zalecenia dotyczące minimalnych standardów,
np. w zakresie równych praw przedstawicieli pracowników w porównaniu do przedstawicieli
kadry zarządczej, a także równowagi płci w radach nadzorczych.
W swojej rezolucji z dnia 15 stycznia 2013 r. zawierającej zalecenia dla Komisji w sprawie
informowania pracowników i konsultowania się z nimi, przewidywania restrukturyzacji
i zarządzania nią Parlament wezwał Komisję do jak najszybszego przedłożenia wniosku
dotyczącego aktu prawnego, który powinien zawierać przepisy w sprawie pełnego
i terminowego informowania przedstawicieli pracowników o wszelkich zaproponowanych
operacjach restrukturyzacyjnych, w tym o powodach wyboru zaplanowanych środków,
i który wyznaczy rozsądny termin na konsultacje. Konsultacje we właściwym czasie
powinny umożliwiać zainteresowanym przedsiębiorstwom i przedstawicielom zatrudnionych
w nich pracowników negocjowanie porozumień zbiorowych dotyczących kwestii związanych
z restrukturyzacją. Następnie w dniu 13 grudnia 2013 r. Komisja przyjęła komunikat
przedstawiający unijne ramy jakości na rzecz przewidywania zmian i restrukturyzacji (ramy
jakości) (COM(2013)0882), które wymagają lepszej identyfikacji, a także skuteczniejszego
stosowania i monitorowania określonych zasad i dobrych praktyk w zakresie przewidywania
zmian i zarządzania działaniami restrukturyzacyjnymi w przedsiębiorstwach, a także
przez organy publiczne. Jednak w rezolucji z dnia 22 października 2014 r. w sprawie
europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów
na rok 2014 Parlament powtórzył wezwanie do przyjęcia aktu prawnego, aby zapewnić
odpowiedzialną pod względem gospodarczym i społecznym adaptację przemysłu UE do zmian
w sposób pozwalający zachować prawa pracownicze bez nakładania nadmiernych obciążeń
regulacyjnych na przedsiębiorstwa, zwłaszcza MŚP.
W 2017 r. Komisja przedstawi sprawozdanie z wdrażania unijnych ram jakości na rzecz
przewidywania zmian i restrukturyzacji, które będzie uwzględniało wyniki niezależnego
badania, doświadczenia płynące z niedawnych restrukturyzacji, np. przypadek przedsiębiorstwa
Caterpillar, a także wyniki konsultacji społecznych dotyczących Europejskiego filaru praw
socjalnych, zakończonego w dniu 31 grudnia 2016 r., w celu dokonania oceny konieczności
podjęcia zdecydowanych działań.
Niedawno w swojej rezolucji z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie Europejskiego filaru
praw socjalnych Parlament przypomniał znaczenie angażowania pracowników w proces
podejmowania decyzji oraz zarządzanie przedsiębiorstwem w celu rzetelnego wykorzystania
nowych form organizacji pracy i uprzedzenia zmian gospodarczych, a także zwrócił uwagę
na przedsiębiorstwa społeczne, np. spółdzielnie, które stanowią dobry przykład tworzenia

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/2222(INI)
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wysokiej jakości miejsc pracy, wspierania włączenia społecznego i promowania gospodarki
partycypacyjnej.
W rezolucji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie potrzeby europejskiej polityki
reindustrializacji w świetle niedawnych spraw Caterpillar i Alstom Parlament wezwał wszystkie
właściwe organy do zadbania o pełne respektowanie przez wszystkie zaangażowane strony
zgodności z krajowymi i europejskimi przepisami dotyczącymi informowania pracowników
i przeprowadzania z nimi konsultacji, zwłaszcza w trakcie restrukturyzacji.
Marion Schmid-Drüner
06/2017
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