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PRAVICA DELAVCEV DO OBVEŠČENOSTI,
POSVETOVANJA IN SOODLOČANJA

Evropska unija dopolnjuje dejavnosti držav članic v povezavi s pravico delavcev do
obveščenosti in posvetovanja z ukrepi, namenjenimi spodbujanju sodelovanja med državami
članicami, ali s sprejemanjem minimalnih zahtev v direktivah.

PRAVNA PODLAGA

Členi 5, 114, 115, 151 in 153 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

CILJI

Evropska unija podpira in dopolnjuje dejavnosti držav članic v zvezi z udeležbo delavcev, da bi
prispevala k uresničevanju temeljnih ciljev evropske socialne politike, ki so določeni v členu 151
PDEU in zajemajo izboljšanje življenjskih in delovnih razmer, ustrezno socialno zaščito, trajno
visoko zaposlenost in boj proti izključenosti.

DOSEŽKI

A. Okoliščine
Pravica delavcev do obveščenosti, posvetovanja in soodločanja je osrednja tema evropske
razprave, odkar je Svet leta 1974 sprejel prvi socialni akcijski program. V Listini Skupnosti
o temeljnih socialnih pravicah delavcev iz leta 1989 (socialna listina) je poudarjeno, da je
treba spodbujati soodločanje delavcev. Predlogi Komisije na tem področju so pogosto naleteli
na odpor, zato je bila ustrezna pravna podlaga za zakonodajo Skupnosti na področju pravic
delavcev do obveščenosti in posvetovanja z njimi vzpostavljena šele, ko je bil z Amsterdamsko
pogodbo v besedilo Pogodbe ES vključen sporazum o socialni politiki. Pred tem sprejeta
zakonodaja je temeljila predvsem na Pogodbah, v katerih so določeni ukrepi Skupnosti za
uresničevanje svobode ustanavljanja ali približevanje zakonodaje na skupnem ali notranjem
trgu. Prva pomembna direktiva na tem področju, in sicer o evropskem svetu delavcev (Direktiva
Sveta 94/45/ES), je bila sprejeta v skladu s sporazumom o socialni politiki. Leta 1997 je bila
razširjena še na Združeno kraljestvo. V zvezi z udeležbo delavcev lahko Parlament in Svet
v skladu s členom 153 PDEU sprejemata:
— ukrepe za spodbujanje sodelovanja med državami članicami;

— direktive, v katerih so določene minimalne zahteve za postopno izvajanje.

Na tem področju se uporablja redni zakonodajni postopek po predhodnem posvetovanju
z Ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.
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B. Veljavna zakonodaja
Čeprav imajo nekatere nacionalne javne uprave sisteme obveščanja in posvetovanja, se nobena
od direktiv v zvezi s pravico delavcev do obveščenosti in posvetovanja ne uporablja za javne
uprave (glej zadevi Sodišča C-583/10, Nolan in C-108/10, Scattolon), razen za javna podjetja,
kadar izvajajo pridobitno ali nepridobitno gospodarsko dejavnost. Evropski parlament je
leta 2001 med pogajanjem o direktivi o splošnem okviru za obveščanje delavcev in posvetovanje
z njimi v Evropski skupnosti poskušal razširiti področje uporabe direktive na javni sektor,
vendar je Svet to zavrnil. Kljub temu je decembra 2015 Odbor za sektorski socialni dialog za
državne uprave podpisal sporazum socialnih partnerjev o skupnih minimalnih standardih glede
pravice do obveščenosti in posvetovanja za delavce državnih uprav, ko gre za prestrukturiranje,
usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, delovni čas ter varnost in zdravje na delovnem
mestu. Da bo sporazum postal zavezujoč za vse države članice, se mora začeti izvajati s sklepom
Sveta na predlog Komisije. Skladno s prakso Komisije (5.10.7) bi bilo treba kmalu opraviti
oceno učinka, da bi ocenili potencialne učinke prenosa sporazuma. Komisija bo dodatno
proučila predvsem reprezentativnost podpisnikov sporazuma, zakonitost njegovih klavzul glede
na pravni okvir EU in ali spoštuje načeli subsidiarnosti in sorazmernosti.
Prva skupina direktiv zadeva pravico delavcev, da so obveščeni in da se z njimi na nacionalni
ravni posvetuje glede številnih pomembnih tem, povezanih z ekonomsko uspešnostjo in
finančno stabilnostjo podjetja ter načrti za razvoj podjetja v prihodnosti, ki bi utegnili vplivati
na zaposlovanje:
— Direktiva Sveta 75/129/EGS z dne 17. februarja 1975 o kolektivnih odpustih, kakor je

bila spremenjena z direktivama Sveta 92/56/EGS in 98/59/ES in v skladu s katero morajo
delodajalci v primeru kolektivnih odpustov začeti pogajanja z delavci, da bi določili
načine in sredstva za preprečitev kolektivnih odpustov ali za zmanjšanje števila prizadetih
delavcev in posledic. Ta direktiva določa tudi postopek priglasitve za javne organe;

— Direktiva Sveta 2001/23/ES z dne 12. marca 2001 o varstvu pravic delavcev v primeru
prenosa podjetij, obratov ali delov podjetij ali obratov (s katero je bila prečiščena vsebina
direktiv Sveta 77/187/ES in 98/50/ES), v skladu s katero morajo biti delavci obveščeni
o razlogih za prenos in njegovih posledicah; vsebuje tudi bistvene določbe o varstvu
delovnih mest pravic delavcev v primeru prenosa podjetij;

— Direktiva 2002/14/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2002 o določitvi
splošnega okvira za obveščanje in posvetovanje z delavci v Evropski skupnosti določa
minimalne postopkovne standarde za zaščito pravic delavcev, da so obveščeni in da se je
treba z njimi posvetovati o gospodarskih in zaposlovalnih razmerah, ki vplivajo na njihovo
delovno mesto.

Komisija je preverila ustreznost treh direktiv in julija 2013 ugotovila, da na splošno ustrezajo
namenu in da koristi, ki jih prinašajo, odtehtajo stroške, vendar pa obstajajo nekatere vrzeli,
na primer razširitev področja uporabe na pomorščake, delavce v javnih službah ter malih
in srednjih podjetjih, nekatere opredelitve pa bi bilo treba dodatno pregledati in obravnavati
(SWD(2013)0293). Videti je, da je Komisija opustila misel na prenovitev direktiv o pravici
delavcev do obveščenosti in posvetovanja z njimi (C(2015)2303), saj v njenih programih za
leto 2016 in 2017 ni več omenjena.
Parlament je glede pomorščakov na plenarnem zasedanju julija 2015 sprejel poročilo o direktivi
o pomorščakih, o kateri so se socialni partnerji pogajali v okviru odbora sektorskega socialnega
dialoga o pomorskem prometu. S to direktivo bodo pomorščaki vključeni v veljavne direktive
o pravici delavcev do obveščenosti in posvetovanja z njimi v Evropski uniji.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_5.10.7.pdf
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Druga skupina direktiv vključuje pravico delavcev do obveščenosti in posvetovanja z njimi
v nadnacionalnih razmerah:
— Direktiva Sveta 94/45/ES z dne 22. septembra 1994, kakor je bila popravljena

z Direktivo 2009/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta, o ustanovitvi Evropskega
sveta delavcev: vsebuje splošna pravila, s katerimi zagotavlja, da se delavce v velikih
večnacionalnih in združenih družbah obvešča ter se z njimi posvetuje. Evropski svet
delavcev združuje predstavnike osrednjih vodstvenih organov in delavcev iz vse Evrope
v razpravi o uspešnosti podjetij, obetih in zaposlovanju, prestrukturiranju in kadrovski
politiki. Delavcem so bile priznane tudi nekatere pravice do obveščenosti in posvetovanja
v zvezi z delovnim okoljem. Do aprila 2011 je bilo v evropskih svetih delavcev
18.000 predstavnikov delavcev, ki so zastopali interese 18 milijonov delavcev;

— Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/25/ES z dne 21. aprila 2004 o ponudbah
za prevzem, po kateri bi morali zaposleni zadevnih družb ali njihovi predstavniki dobiti
priložnost, da izrazijo svoje stališče o predvidljivih učinkih ponudbe na zaposlovanje; pri
tem veljajo tudi običajna pravila o obveščanju zaposlenih in posvetovanju z njimi;

— Direktiva 2011/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o združitvi
delniških družb (s katero je bila kodificirana in razveljavljena Direktiva 78/855/EGS),
v skladu s katero so delavci v združenih podjetjih zaščiteni v enakem obsegu, kot je
določeno v direktivi o prenosu podjetij.

Leta 2017 bo Komisija objavila oceno v okviru programa REFIT direktive o evropskem svetu
delavcev in smernice v zvezi z isto direktivo, ki bodo namenjene izboljšanju njenega izvajanja
in večji pravni varnosti.
Namen tretje skupine direktiv je določiti pravila, ki veljajo v nadnacionalnih razmerah,
deloma pa omogočajo tudi pravico do sodelovanja pri odločanju:
— Direktiva Sveta 2001/86/ES z dne 8. oktobra 2001 o dopolnitvi statuta evropske družbe

glede udeležbe delavcev: statut evropske delniške družbe, ki je bil sprejet z Uredbo
Sveta (ES) št. 2157/2001, dopolnjuje direktiva, ki določa pravila o udeležbi delavcev pri
odločanju glede strateškega razvoja družbe. Delavce se obvešča in se z njimi posvetuje
v organu, podobnem evropskemu svetu delavcev, predvidena pa je tudi soudeležba
delavcev v vodstvenih organih, če je to predvideno v nacionalnih ustanovnih družbah,
kakor velja v nacionalnih sistemih več držav članic (načelo „prej-in-potem“);

— Direktiva Sveta 2003/72/ES z dne 22. julija 2003 o dopolnitvi statuta evropske
zadruge(uredba Sveta (ES) št. 1435/2003)glede udeležbe delavcev: določa pravila
o mehanizmih, ki jih morajo predvideti evropske zadruge, da lahko predstavniki delavcev
vplivajo na delovanje podjetja. Zadruge imajo poseben model upravljanja, ki temelji na
skupnem lastništvu, demokratični soudeležbi in nadzoru članov;

— tudi Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/56/ES z dne 26. oktobra 2005
o čezmejnih združitvah kapitalskih družb vsebuje pravila, ki določajo ureditev soudeležbe
delavcev v družbi, nastali z združitvijo.

Komisija je leta 2006 umaknila svoje predloge in leta 2012 predlagala statut evropske fundacije.
Marca 2015 je ta predlog umaknila. Poslanci Evropskega parlamenta so 14. marca 2013
pozvali Komisijo, naj nemudoma predloži enega ali več predlogov, ki bodo vzajemnim družbam
omogočali delovanje na evropski in čezmejni ravni. Nekatere države članice temu nasprotujejo
in bi utegnile blokirati predlog, če bi bil oblikovan na trenutno izbrani pravni podlagi člena 352
PDEU (ukrepanje EU), saj zahteva soglasje in odobritev Parlamenta. Komisija se je zato
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nedavno odločila, da ne bo izvedla običajnega javnega posveta in ocene učinka, ki se opravita
pri zakonodajnem predlogu. Namesto tega je v skladu z napovedjo iz pobude za socialno
podjetništvo (COM(2011)0682) ustanovila skupino deležnikov, ki vključuje različne države
članice in zunanje strokovnjake in ki ima nalogo, da znotraj veljavnega zakonodajnega okvira
obravnava izzive, s katerimi se srečujejo vzajemne družbe, ki si prizadevajo za čezmejno
delovanje. Ta skupina strokovnjakov je oktobra 2016 dokončala poročilo s priporočili, ki
temeljijo na raziskavah, o konkretnih ukrepih za spodbujanje razvoja socialnega gospodarstva
in socialnih podjetij, ti ukrepi pa zajemajo različne vidike, kot so povečanje njihove
prepoznavnosti, omogočanje dostopa do financiranja, zagotavljanje ugodnega pravnega in
regulativnega okvira ter večja finančna podpora EU.
Četrto skupino sestavljajo: dva čezsektorska sporazuma med socialnimi partnerji, kot ju
izvaja Svet (Direktiva Sveta 97/81/ES o delu s krajšim delovnim časom in Direktiva Sveta 99/70/
ES o delu za določen čas), Direktiva 2008/104/ES o delu prek agencij za zagotavljanje
začasnega dela ter več direktiv o zdravju in varnosti, ki vse vsebujejo izrecne določbe
glede pravic delavcev do obveščenosti in posvetovanja z njimi. Na primer, delodajalec mora
delavce, zaposlene za določen čas, obvestiti o prostih delovnih mestih za nedoločen čas.
C. Druge pobude
Predstavniki podjetij in delavcev so začeli sklepati nadnacionalne kolektivne pogodbe, saj je
vse več mednarodno organiziranih družb in ker je vse več poudarka na družbeni odgovornosti
gospodarskih družb, kar pomeni nove pristope k dialogu med vodstvom podjetja in zaposlenimi.
Tovrstne pogodbe so različnih oblik, za uporabo v več kot eni državi članici pa jih skupaj
oblikujejo predstavniki podjetja ali skupine podjetij ter ena ali več organizacij delavcev. Konec
leta 2016 je bilo v 178 družbah po vsem svetu sklenjenih 265 tovrstnih pogodb, ki zadevajo
10 milijonov delavcev. Ta praksa pa utegne odpreti pravna in politična vprašanja glede razmerja
in odnosa med različnimi vertikalnimi ravnmi socialnega dialoga (mednarodno, evropsko,
nacionalno) in horizontalnimi področji njegove uporabe (čezsektorska, sektorska in na ravni
podjetij). Poleg tega prihaja do protislovij med nadnacionalnim področjem uporabe sklenjenih
pogodb ter nacionalnimi normami in predpisi, za reševanje sporov pa je le malo mehanizmov.
Evropska unija namerava s podpiranjem izmenjave izkušenj in raziskav spremljati in nadzirati
razvoj teh pogodb v podjetjih.
Parlament v svoji resoluciji z dne 12. septembra 2013 o čezmejnem kolektivnem pogajanju in
nadnacionalnem socialnem dialogu predlaga, naj Komisija razmisli, ali je za tovrstne evropske
pogodbe potreben evropski pravni okvir, s katerim bi zagotovili večjo pravno varnost in
preglednost in katerega določbe bi zagotavljale, da sklenitev te pogodbe ne bi pomenila
izogibanja nacionalnim kolektivnim pogodbam.
Komisija je aprila 2017 po javnem posvetovanju v letu 2016 objavila evropski steber socialnih
pravic. Ta daje vsem delavcem v vseh sektorjih pravico do obveščenosti in posvetovanja
z njimi neposredno ali prek predstavnikov, in sicer o vseh vprašanjih, ki jih zadevajo, kot
so prenos, prestrukturiranje in združitev podjetij ter kolektivno odpuščanje. Presega veljavni
pravni red Unije, saj se uporablja ne glede na število udeleženih zaposlenih, njegovo vsebinsko
področje uporabe zajema prestrukturiranje in združitve podjetij s pravico do obveščenosti in
do posvetovanja o takem korporacijskem dejanju, kar pomeni izmenjavo mnenj in vzpostavitev
stalnega dialoga z delodajalcem.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0682
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VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Parlament je sprejel številne resolucije, v katerih je pozval, da je treba delavcem zagotoviti
pravico do udeležbe v postopku odločanja v podjetjih. Pravica delavcev do obveščenosti,
posvetovanja in soodločanja mora veljati za nacionalne in nadnacionalne družbe ne glede na
njihov pravni status. Parlament je v svoji resoluciji z dne 19. februarja 2009 o izvajanju splošne
okvirne direktive znova pozval k vključitvi delavcev javnega sektorja v področje uporabe
direktiv o obveščanju in posvetovanju, da bi vse delavce enako obravnavali.
Parlament meni, da morajo imeti delavci poleg pravice do obveščenosti in posvetovanja
tudi pravico do udeležbe pri odločanju o vprašanjih uvajanja novih tehnologij, sprememb
v organizaciji dela, proizvodnji in gospodarskem načrtovanju. V Parlamentu sedaj poteka
obravnava samoiniciativnega poročila o udeležbi pri odločanju v nadzornih odborih. V osnutku
poročila (2015/2222(INI)) Parlament zagovarja uvedbo minimalnih pravil v veljavne direktive,
vključno z zahtevo, da mora biti sedež podjetja tam, kjer dejansko opravlja svojo dejavnost,
s čimer bi preprečili izogibanje pravicam predstavnikov zaposlenih v nadzornih odborih.
Parlament v osnutku poročila poziva k sprejetju standardnih pravil o zastopanosti zaposlenih
v nadzornih odborih, ki bi jih lahko uporabili kot univerzalen model za vse evropske direktive
o pravu gospodarskih družb. Poleg tega priporoča še sprejetje minimalnih standardov, na
primer glede enakih pravic predstavnikov zaposlenih in predstavnikov uprave, ter uravnoteženo
zastopanost spolov v nadzornem odboru.
Parlament je v resoluciji z dne 15. januarja 2013 s priporočili Komisiji o obveščanju zaposlenih
in posvetovanju z njimi ter predvidevanju in upravljanju prestrukturiranja pozval Komisijo,
naj čim prej pripravi predlog zakonodajnega akta, v katerem bi moralo biti določeno, da bi
bili predstavniki delavcev pravočasno in popolnoma obveščeni o predlaganem prestrukturiranju
in razlogih za izbiro načrtovanih ukrepov, predviden pa bi moral biti tudi razumen čas za
posvetovanje. Pravočasno posvetovanje bi zadevnim podjetjem in predstavnikom njihovih
delavcev omogočilo pogajanje o kolektivnih pogodbah, tako da bi uredili odprta vprašanja,
povezana s prestrukturiranjem. Zato je Komisija 13. decembra 2013 sprejela sporočilo o okviru
kakovosti EU za predvidevanje sprememb in prestrukturiranje (COM(2013)0882), ki
zahteva boljše opredeljevanje, izvajanje in spremljanje nekaterih načel in primerov dobre
prakse glede predvidevanja sprememb in upravljanja prestrukturiranja v podjetjih. Vendar je
Evropski parlament v resoluciji z dne 22. oktobra 2014 o evropskem semestru za usklajevanje
gospodarskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2014 ponovno pozval k sprejetju
pravnega akta, s katerim bi zagotovili gospodarsko in družbeno odgovorno prilagajanje na
spremembe v industriji EU na način, ki bo ohranil pravice delavcev, ne da bi podjetjem, zlasti
malim in srednjim, naložil pretirano regulativno breme.
Komisija bo v letu 2017 predložila poročilo o izvajanju okvira kakovosti EU za predvidevanje
sprememb in prestrukturiranje, v katerem bodo upoštevane ugotovitve neodvisne študije,
izkušnje zadnjih prestrukturiranj, kot je primer Caterpillar, in rezultati javnega posvetovanja
o evropskem stebru socialnih pravic, ki se je končalo 31. decembra 2016, da se oceni, ali so
potrebni dodatni ukrepi.
Parlament je pred kratkim v svoji resoluciji z dne 19. januarja 2017 o evropskem stebru socialnih
pravic spomnil na vrednost vključevanja delavcev v postopke odločanja in vodenja podjetij, da
bi izkoristili nove oblike organizacije dela in predvideli gospodarske spremembe; omenil je tudi
podjetja socialnega gospodarstva, kot so zadruge, ki so dober primer ustvarjanja kakovostnih
delovnih mest, podpiranja socialne vključenosti in spodbujanja vključujočega gospodarstva.

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


Kratki vodič po Evropski uniji - 2017 6

Parlament je v resoluciji z dne 5. oktobra 2016 o potrebi po evropski politiki za ponovno
industrializacijo glede na nedavna primera Caterpillar in Alstom pozval vse ustrezne organe, naj
zagotovijo, da bodo vse udeležene strani v celoti upoštevale nacionalne in evropske predpise
o obveščanju delavcev in posvetovanju z njimi, zlasti med prestrukturiranjem.
Marion Schmid-Drüner
06/2017
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