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DREPTUL LUCRĂTORILOR LA INFORMARE,
CONSULTARE ȘI PARTICIPARE

Uniunea Europeană completează activitățile statelor membre în ceea ce privește drepturile
lucrătorilor la informare și consultare, prin măsuri menite să încurajeze cooperarea între
statele membre sau adoptând cerințe minime prin intermediul directivelor.

TEMEIUL JURIDIC

Articolele 5, 114, 115 și 151 și 153 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

OBIECTIVE

UE sprijină și completează activitățile statelor membre legate de implicarea angajaților, pentru
a contribui la realizarea obiectivelor fundamentale ale politicii sociale europene, prevăzute la
articolul 151 din TFUE, care includ, printre altele, îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă,
o protecție socială adecvată, o rată a ocupării forței de muncă constant ridicată și combaterea
excluziunii.

REALIZĂRI

A. Context
Dreptul lucrătorilor la informare, consultare și participare a reprezentat o temă fundamentală
în dezbaterea europeană încă de la adoptarea primului program de acțiune socială de către
Consiliu, în 1974. Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor (Carta
Socială) din 1989 evidențiază avantajele promovării participării angajaților. Cu toate acestea,
propunerile Comisiei în acest domeniu au întâmpinat frecvent rezistență. Nu a existat un temei
juridic adecvat pentru legislația comunitară în domeniul dreptului lucrătorilor de a fi informați și
consultați până în momentul în care Tratatul de la Amsterdam a inclus Acordul privind politica
socială în Tratatul CE. Legislația adoptată anterior se baza în special pe articolele din tratat
care prevedeau măsuri comunitare având ca obiectiv materializarea libertății de stabilire sau
apropierea legislațiilor privind piața comună ori piața internă. Prima directivă relevantă în acest
domeniu, referitoare la comitetul european de întreprindere (Directiva 94/45/CE a Consiliului),
a fost adoptată în conformitate cu Acordul privind politica socială; aceasta a fost ulterior extinsă
la Regatul Unit, în 1997. În ceea ce privește implicarea angajaților, articolul 153 din TFUE
acordă Parlamentului și Consiliului prerogativa de a adopta:
— măsuri menite să încurajeze cooperarea între statele membre;

— directive care să stabilească cerințele minime pentru o implementare treptată.

Procedura legislativă ordinară se aplică în acest domeniu, după consultarea prealabilă a
Comitetului Economic și Social European și a Comitetului Regiunilor.
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B. Legislația în vigoare
Deși în cadrul unora dintre administrațiile publice naționale există sisteme de informare și
consultare, până în prezent niciuna dintre Directivele privind drepturile lucrătorilor de a fi
informați și consultați nu se aplică administrațiilor publice (a se vedea cauzele Curții de Justiție
C-583/10, Nolan și C-108/10, Scattolon), cu excepția faptului că întreprinderile publice intră
sub incidența acestor directive atunci când desfășoară activități economice, cu sau fără profit. În
cadrul negocierilor pentru Directiva de stabilire a unui cadru general de informare și consultare
a lucrătorilor din Comunitatea Europeană în 2001, Parlamentul a încercat să extindă domeniul
de aplicare al acesteia la sectorul public, însă acest demers a fost respins de Consiliu. Cu
toate acestea, în decembrie 2015, comitetul de dialog social sectorial pentru administrațiile
guvernamentale centrale a semnat un acord al partenerilor sociali privind standardele minime
comune pentru drepturile la informare și consultare ale lucrătorilor din administrațiile centrale în
ceea ce privește restructurările, echilibrul dintre viața profesională și cea privată, programul de
lucru și sănătatea și siguranța la locul de muncă. Pentru a deveni obligatoriu pentru toate statele
membre, acest acord trebuie pus în aplicare printr-o decizie a Consiliului privind propunerea
Comisiei. Conform practicii Comisiei (5.10.7), ar trebui lansată în curând o evaluare de impact
pentru a evalua posibilele efecte ale transpunerii acesteia. Comisia va examina în continuare mai
ales reprezentativitatea semnatarilor, legalitatea clauzelor Acordului din perspectiva cadrului
juridic al UE și dacă acesta respectă principiile subsidiarității și proporționalității.
Un prim grup de directive se referă la dreptul lucrătorilor de a fi informați și consultați la
nivel național cu privire la o serie de aspecte importante referitoare la performanța economică
a întreprinderii, la stabilitatea sa financiară și la planurile de dezvoltare ulterioară care ar putea
afecta ocuparea forței de muncă:
— Directiva 75/129/CEE a Consiliului din 17 februarie 1975 privind concedierile colective,

astfel cum a fost modificată prin Directivele Consiliului 92/56/CEE și 98/59/CE, conform
căreia angajatorii trebuie să demareze negocieri cu lucrătorii în caz de concedieri colective
pentru a identifica metodele și mijloacele de a le evita sau a reduce numărul lucrătorilor
afectați și a atenua consecințele; Directiva prevede, de asemenea, o procedură de notificare
pentru autoritățile publice;

— Directiva 2001/23/CE a Consiliului din 12 martie 2001 privind menținerea drepturilor
lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unități sau părți de întreprinderi sau
unități (de consolidare a Directivelor 77/187/CEE și 98/50/CE ale Consiliului), în temeiul
căreia lucrătorii trebuie să fie informați cu privire la motivele și consecințele transferului;
aceasta conține, de asemenea, dispoziții materiale privind protecția locurilor de muncă și
a drepturilor lucrătorilor în caz de transfer;

— Directiva 2002/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2002 de
stabilire a unui cadru general de informare și consultare a lucrătorilor din Comunitatea
Europeană, care stabilește standarde procedurale minime în privința protecției dreptului
lucrătorilor de a fi informați și consultați cu privire la situația economică și a ocupării forței
de muncă care afectează locul lor de angajare;

Primele trei directive au fost supuse de către Comisie unui control de fiabilitate, în urma căruia
aceasta a concluzionat, în iulie 2013, că sunt în general corespunzătoare scopului fixat și că
beneficiile lor sunt mai mari decât costurile, dar că există încă unele lacune, în special în
privința aplicării lor la lucrătorii din serviciile publice, la navigatori și la angajații IMM-urilor,
iar anumite definiții necesită o examinare și dezbateri suplimentare (SWD(2013)0293). S-a avut
în vedere o reformare a Directivei privind informarea și consultarea (C(2015)2303), dar se pare

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_5.10.7.pdf
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că aceasta nu mai este de actualitate, nemaifiind menționată în programul de lucru al Comisiei
pe anul 2016 și nici pe anul 2017.
În privința navigatorilor, Parlamentul European a adoptat în plen, în iulie 2015, raportul
referitor la Directiva privind navigatorii, asupra căreia partenerii sociali au purtat negocieri în
cadrul Comitetului de dialog social sectorial pentru transportul maritim. Această directivă va
pune capăt excluderii navigatorilor din domeniul de aplicare al Directivelor existente privind
informarea și consultarea lucrătorilor din Uniunea Europeană.
Un al doilea grup de directive se referă la dreptul lucrătorilor de a fi informați și consultați în
situațiile care au o componentă transnațională:
— Directiva 94/45/CE a Consiliului din 22 septembrie 1994, modificată prin

Directiva 2009/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului, privind instituirea unor
comitete europene de întreprindere: această directivă conține norme generale pentru
a asigura informarea și consultarea lucrătorilor din marile companii multinaționale și
întreprinderile care fuzionează. Comitetele europene de întreprindere reunesc conducerea
centrală și reprezentanții lucrătorilor din Europa, pentru a discuta chestiuni cum ar fi
performanța unei companii, perspectivele sale, ocuparea forței de muncă, restructurarea
și politicile de resurse umane. Lucrătorilor li s-au acordat, de asemenea, anumite drepturi
la informare și consultare cu privire la mediul de muncă. Până în aprilie 2011, 18 000 de
reprezentanți ai angajaților din cadrul comitetelor europene de întreprindere reprezentau
interesele a 18 milioane de lucrători;

— Directiva 2004/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004
privind ofertele publice de cumpărare, conform căreia lucrătorii din societățile în cauză
sau reprezentanții acestora ar trebui să aibă posibilitatea de a emite un aviz cu privire la
repercusiunile previzibile ale ofertei asupra locurilor de muncă; se aplică, de asemenea,
normele curente privind informarea și consultarea lucrătorilor.

— Directiva 2011/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind
fuziunile societăților comerciale pe acțiuni (și de codificare și abrogare a Directivei 78/855/
CEE), conform căreia lucrătorii din întreprinderile care fuzionează sunt protejați în aceeași
măsură ca și cei protejați de Directiva privind transferul întreprinderilor.

În 2017, Comisia va publica o evaluare REFIT a Directivei privind instituirea unui comitet
european de întreprindere și un ghid referitor la aceeași directivă, care are ca scop îmbunătățirea
punerii în aplicare a acesteia și asigurarea unei securități juridice mai mari.
Un al treilea grup de directive urmărește să instituie normele care se aplică în situațiile care au
o componentă transnațională și acordă drepturi parțiale de participare la procesul decizional:
— Directiva 2001/86/CE a Consiliului din 8 octombrie 2001 de completare a statutului

societății europene în ceea ce privește implicarea lucrătorilor: statutul societăților
comerciale europene cu răspundere limitată, adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2157/2001
al Consiliului, este completat printr-o directivă de stabilire a normelor privind participarea
lucrătorilor la Deciziile privind dezvoltarea strategică a întreprinderii. Nu numai că
angajații sunt informați și consultați prin intermediul unui organism similar unui comitet
european de întreprindere, dar se prevede și participarea angajaților la nivelul conducerii în
cazul în care această formă de participare a fost aplicată în companiile naționale fondatoare,
ceea ce se și întâmplă în sistemele naționale ale multor statele membre (așa numitul
principiu „înainte/după”);

— Directiva 2003/72/CE a Consiliului din 22 iulie 2003 de completare a statutului societății
cooperative europene (Regulamentul (CE) nr. 1435/2003 al Consiliului)în ceea ce privește
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participarea lucrătorilor: Directiva stabilește norme privind mecanismele care urmează a
fi prevăzute în societățile cooperative europene (SCE) pentru ca reprezentanții angajaților
să poată avea o influență în funcționarea întreprinderii. Cooperativele au un model de
management specific, bazat pe proprietatea comună, participarea democratică și controlul
din partea membrilor;

— Directiva 2005/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie
2005 privind fuziunile transfrontaliere ale societăților comerciale pe acțiuni prevede, de
asemenea, norme privind participarea angajaților, aplicabile companiilor fuzionate.

După ce și-a retras propunerile în 2006, Comisia Europeană a propus, în 2012, un Statut al
fundațiilor europene (FE). Aceasta și-a retras ulterior propunerea în martie 2015. La 14 martie
2013, deputații din PE au solicitat Comisiei să prezinte fără întârziere „una sau mai multe
propuneri care să permită societăților mutuale să își desfășoare activitatea la nivel european
și transfrontalier”. Unele state membre se opun, fiecare putând bloca o propunere elaborată
în temeiul juridic actualmente preferat al articolului 352 din TFUE (competențe subsidiare),
care necesită unanimitate și aprobarea Parlamentului. Prin urmare, Comisia s-a hotărât recent
să nu realizeze consultarea publică și evaluarea de impact pe care le efectuează în mod obișnuit
în cazul unei propuneri legislative. În schimb, aceasta a creat, așa cum a anunțat în Inițiativa
pentru antreprenoriatul social (COM (2011)0682), un grup multipartit (GECES) compus din
diverse state membre și experți externi care se ocupă, în limitele cadrului legislativ în vigoare,
de provocările pe care societățile mutuale se pare că le întâmpină atunci când încearcă să își
desfășoare activitatea la nivel transfrontalier. În octombrie 2016, acest grup de experți a finalizat
un raport, făcând recomandări de acțiuni concrete, bazate pe cercetare, pentru stimularea
dezvoltării economiei sociale și a întreprinderilor sociale, care vizează aspecte precum creșterea
vizibilității lor, oferirea de asistență la accesarea finanțării, oferirea unui cadru juridic și de
reglementare favorabil și creșterea sprijinul financiar din partea UE.
Un al patrulea grup constă în: două acorduri transsectoriale între partenerii sociali, implementate
de Consiliu (Directiva 97/81/CE a Consiliului privind munca cu fracțiune de normă și
Directiva 99/70/CE privind munca pe durată determinată), Directiva 2008/104/CE privind
munca prin agent de muncă temporară și mai multe directive privind sănătatea și siguranța, toate
conținând dispoziții implicite cu privire la informare și consultare. De exemplu, lucrătorii cu
contract pe durată determinată trebuie să fie informați de angajatorul lor cu privire la posturile
vacante pentru funcții permanente.
C. Alte inițiative
Întreprinderile și reprezentanții lucrătorilor au început să încheie acorduri de întreprindere
transnaționale , în contextul dimensiunii internaționale din ce în ce mai extinse a organizării
întreprinderilor și al accentului tot mai mare care se pune pe responsabilitatea socială a
întreprinderilor, aceste acorduri incluzând și noi abordări ale dialogului dintre conducere și
angajați. Textele acestor acorduri au diferite forme, sunt elaborate în comun pentru a fi aplicate
în mai multe state membre și sunt redactate de către reprezentanți ai unei întreprinderi sau grup
de întreprinderi, pe de o parte, și de către una sau mai multe organizații ale lucrătorilor, pe de
altă parte. La sfârșitul anului 2016 existau 265 de astfel de acorduri în 178 de întreprinderi
din întreaga lume, implicând peste 10 milioane de angajați. Cu toate acestea, acest tip de
practică poate pune probleme de ordin juridic și politic în ceea ce privește relațiile dintre
diferitele niveluri verticale ale dialogului social (internațional, european, național) și sferele
sale orizontale de aplicare (intersectoriale, specifice unui sector sau la nivel de întreprindere).
În plus, pot apărea discrepanțe între caracterul internațional al acordurilor de întreprindere

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0682
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transnaționale încheiate și normele și referințele naționale, existând puține mecanisme de
soluționare a litigiilor.
UE își propune să asiste și să monitorizeze evoluția acordurilor de întreprindere transnaționale
prin sprijinirea schimburilor de experiență și a cercetării.
În Rezoluția sa din 12 septembrie 2013 referitoare la negocierile colective transfrontaliere
și dialogul social transnațional, Parlamentul a propus Comisiei, pentru mai multă securitate
juridică și transparență, să ia în considerare necesitatea unui cadru juridic european opțional
pentru acordurile de întreprindere transnaționale europene, care să includă clauze de garantare
a faptului că încheierea unui acord de întreprindere transnațional nu conduce la conturnarea
acordurilor colective naționale.
În urma unei consultări publice desfășurate în 2016, Comisia a publicat pilonul european al
drepturilor sociale în aprilie 2017. Acesta le dă dreptul tuturor lucrătorilor din toate sectoarele
de a fi informați și consultați direct sau prin intermediul reprezentanților lor cu privire la orice
chestiuni relevante pentru ei, de exemplu, transferul, restructurarea și fuziunea întreprinderilor
și concedierile colective. Nu se limitează la acquis-ul actual al Uniunii, în măsura în care
se aplică indiferent de numărul membrilor de personal implicați, domeniul său de aplicare
material cuprinde atât restructurarea, cât și fuziunea de întreprinderi și, deoarece dreptul acesta
nu presupune doar primirea informațiilor, ci și consultarea cu privire la orice astfel de acțiuni ale
întreprinderilor, implică un schimb de opinii și stabilirea unui dialog permanent cu angajatorul.

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Parlamentul European a adoptat o serie de rezoluții prin care solicita ca lucrătorii să aibă
dreptul de a se implica în procesul decizional din cadrul întreprinderilor. Dreptul la informare,
consultare și participare la luarea Deciziilor ar trebui să se aplice atât pentru întreprinderile
naționale, cât și pentru cele transnaționale, indiferent de statutul juridic al acestora. În Rezoluția
sa din 19 februarie 2009 referitoare la implementarea directivei-cadru generale, Parlamentul
și-a reiterat apelul ca lucrătorii din sectorul public să fie incluși în domeniul de aplicare al
Directivelor privind informarea și consultarea, pe motivul egalității de tratament al tuturor
angajaților.
Mergând dincolo de simpla informare și consultare, poziția Parlamentului este că lucrătorii
ar trebui să aibă și dreptul de a participa la procesul decizional în probleme precum
introducerea noilor tehnologii ori modificarea organizării muncii, a producției sau a planificării
economice. În prezent, în Parlament se discută despre un raport din proprie inițiativă privind
participarea la procesul decizional în cadrul consiliilor de supraveghere. Proiectul său de raport
((2015/2222(INI)) susține introducerea unor norme minime ale UE în Directivele în vigoare,
inclusiv cerința ca sediul social al unei societăți să fie identic cu locul unde societatea își
desfășoară cu adevărat activitatea pentru a evita eludarea drepturilor angajaților de reprezentare
în consiliile de supraveghere. În proiectul de raport se solicită introducerea unor norme standard
privind reprezentarea angajaților în consiliile de supraveghere, care să poată fi aplicate ca
model universal pentru toate Directivele europene privind dreptul societăților. Se recomandă,
de asemenea, adoptarea unor standarde minime, de exemplu cu privire la drepturile egale
ale reprezentanților lucrătorilor în comparație cu reprezentanții conducerii și la reprezentarea
echilibrată a femeilor și a bărbaților în consiliile de supraveghere.
În Rezoluția sa din 15 ianuarie 2013 conținând recomandări adresate Comisiei privind
„informarea și consultarea lucrătorilor, anticiparea și gestionarea restructurărilor”, Parlamentul
solicită Comisiei să prezinte cât mai curând o propunere de act legislativ care să prevadă ca
reprezentanții lucrătorilor să fie pe deplin informați la timp cu privire la toate operațiunile

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


Fişe tehnice UE - 2017 6

de restructurare propuse, inclusiv cu privire la motivele alegerii măsurilor preconizate, și
care să stabilească un interval de timp suficient pentru consultare. Această consultare în timp
util ar permite societăților respective și reprezentanților lucrătorilor să negocieze acorduri
colective care să trateze problemele determinate de restructurare. Ulterior, la 13 decembrie
2013, Comisia a adoptat o comunicare în care prezintă un Cadru de calitate al UE pentru
anticiparea schimbărilor și restructurării (CCR) (COM(2013)0882), cadru care impune o mai
bună identificare, aplicare și monitorizare a anumitor principii și bune practici în ceea ce privește
anticiparea schimbărilor și managementul activităților de restructurare în cadrul întreprinderilor,
precum și din partea autorităților publice. Cu toate acestea, în Rezoluția sa din 22 octombrie 2014
referitoare la Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: punerea în aplicare
a priorităților 2014, Parlamentul și-a reiterat solicitarea privind elaborarea unui act juridic care să
asigure o adaptare responsabilă din punct de vedere economic și social la schimbare a industriei
UE, astfel încât să fie menținute drepturile lucrătorilor, fără a impune o sarcină de reglementare
excesivă asupra întreprinderilor, în special asupra IMM-urilor.
Comisia va prezenta un raport privind punerea în aplicare a CCR în 2017, care va ține seama de
constatările unui studiu independent, de experiența restructurărilor recente precum cele din cazul
Caterpillar, și de rezultatele consultării publice cu privire la un pilon european al drepturilor
sociale, care s-a încheiat la 31 decembrie 2016, pentru a evalua dacă o acțiune mai fermă este
justificată.
Recent, Parlamentul European, prin Rezoluția sa din 19 ianuarie 2017 privind un pilon
european al drepturilor sociale, a reamintit valoarea implicării lucrătorilor în procesul de luare a
Deciziilor și de administrare a întreprinderilor pentru a valorifica în mod adecvat noile forme de
organizare a muncii și a anticipa schimbările economice și a indicat întreprinderile din sectorul
economiei sociale, cum ar fi cooperativele, ca fiind un bun exemplu în ceea ce privește crearea de
locuri de muncă de calitate, sprijinirea incluziunii sociale și promovarea economiei participative.
În rezoluția sa din 5 octombrie 2016 privind necesitatea unei politici de reindustrializare
europeană în contextul recentelor cazuri Caterpillar și Alstom, Parlamentul a invitat toate
autoritățile competente să se asigure că toate părțile implicate respectă pe deplin reglementările
naționale și europene privind informarea și consultarea lucrătorilor, în special în timpul
restructurării.
Marion Schmid-Drüner
06/2017


	Dreptul lucrătorilor la informare, consultare și participare
	Temeiul juridic
	Obiective
	Realizări
	Rolul Parlamentului European


