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DARBUOTOJŲ TEISĖ Į INFORMACIJĄ,
KONSULTACIJAS IR DALYVAVIMĄ

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

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 įgyvendinti pagrindinius Europos socialinės politikos tikslus (SESV
151 straipsnis), 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 buvo priimta pirmoji socialinių veiksmų
programa. 1989 m. Bendrijos darbuotojų pagrindinių socialinių teisių chartijoje
(Socialinėje chartijoje, perkeltoje į SESV 151 straipsnį) pabrėžiamas pageidavimas
skatinti darbuotojų dalyvavimą. Tačiau Komisijos pasiūlymai šioje srityje dažnai
sulaukia pasipriešinimo. Bendrijos teisės aktams tinkamo teisinio pagrindo nebuvo iki
1997 m., kai į Amsterdamo sutartį buvo integruotas Susitarimas dėl socialinės politikos.
2009 m. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija buvo įtraukta į ES sutarties
6 straipsnio 1 dalį. Chartijos 27 straipsnyje pripažįstama darbuotojų teisė į informaciją
ir konsultacijas.
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.

Taikoma įprasta teisėkūros procedūra, iš anksto pasikonsultavus su Europos
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu bei Europos regionų komitetu.
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B. Galiojantys teisės aktai
Pirmuoju direktyvų rinkiniu reglamentuojama darbuotojų teisė į informaciją apie
galiojančias sutarties arba darbo santykių sąlygas, taip pat teisė į informaciją ir
konsultacijas dėl darbuotojų atleidimo iš darbo arba perkėlimo. Šio rinkinio direktyvos:
— Tarybos direktyvoje 75/129/EEB dėl kolektyvinio atleidimo iš darbo su pakeitimais,

padarytais Tarybos direktyvomis 92/56/EEB ir 98/59/EB, reikalaujama, kad
darbdaviai derėtųsi su darbuotojais masinio atleidimo atveju, siekdami rasti būdų ir
priemonių, kaip išvengti kolektyvinio atleidimo iš darbo arba sumažinti atleidžiamų
darbuotojų skaičių;

— Tarybos direktyva 2001/23/EB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų darbuotojų
teisių apsaugai įmonių, verslo arba įmonių ar verslo dalių perdavimo atveju,
suderinimo (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;

— 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;

— Direktyva (ES) 2019/1152 dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų Europos
Sąjungoje. Ja nustatomos naujos teisės (pvz., iš anksto pateikiama informacija
apie darbo grafikus) visiems darbuotojams ir visų formų darbui, įskaitant
nestandartines ir naujas darbo formas, kaip antai darbas interneto platformose.

Komisija 2013 m. atliko tinkamumo patikrą, po kurios padarė išvadą, kad šios direktyvos
iš esmės atitinka savo paskirtį ir kad jų nauda atsveria sąnaudas, tačiau tebėra trūkumų,
visų pirma susijusių su jų taikymu valstybės tarnautojams, jūrininkams ir MVĮ. 2015 m.
ketinta parengti naują Informacijos ir konsultacijų direktyvų redakciją. Komisija pradėjo
viešas konsultacijas, tačiau po to nebuvo imtasi jokių tolesnių veiksmų.
2018 m. sausio mėn. priimta Tarybos direktyva, kuria įgyvendinamas socialinių
partnerių jūrų transporto sektoriuje sudarytas susitarimas ir pagal kurią jūrininkai bus
įtraukti į darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais direktyvas.
Kalbant apie viešojo sektoriaus darbuotojus, 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). 2001 m. derantis dėl bendros darbuotojų informavimo ir
konsultavimosi su jais sistemos sukūrimo direktyvos Parlamentas bandė išplėsti šios
direktyvos taikymo sritį ir taikyti ją viešajam sektoriui, tačiau Taryba šį pasiūlymą atmetė.
2015 m. gruodžio mėn. Centrinės valdžios administracijos sektorių socialinio dialogo
komitetas pasirašė sektoriaus susitarimą dėl centrinės administracijos darbuotojams
taikomų bendrų minimaliųjų naudojimosi informavimo ir konsultavimosi teisėmis
standartų ir paprašė, kad jis būtų įgyvendinamas priimant Tarybos direktyvą. 2018 m.
kovo 5 d. Komisija pranešė socialiniams partneriams, kad ji neteiks Tarybai pasiūlymo
įgyvendinti šį susitarimą. Po to, kai Europos viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė
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sąjunga (EPSU) ėmėsi teisinių veiksmų, 2019 m. spalio 24 d. Europos Sąjungos
Teisingumo Teismas nusprendė, kad Komisijos teisė inicijuoti teisės aktus suteikia
jai įgaliojimus nuspręsti, ar socialinių partnerių susitarimus reikia padaryti teisiškai
privalomus visose ES valstybėse narėse. EPSU pateikė apeliacinį skundą, tačiau
2021 m. rugsėjo mėn. jis buvo atmestas.
Antrasis direktyvų rinkinys apima darbuotojų teisę į informaciją ir konsultacijas
tarpvalstybinį aspektą turinčiais atvejais. Šio rinkinio direktyvos:
— Tarybos direktyva 94/45/EB su pakeitimais, padarytais Direktyva 2009/38/EB

dėl Europos darbo tarybų steigimo. Europos darbo tarybos suburia centrinės
administracijos ir darbuotojų atstovus visoje Europoje klausimams, susijusiems
su įmonės veiklos rezultatais, perspektyvomis, užimtumu, restruktūrizavimu ir
žmogiškųjų išteklių politikos priemonėmis, aptarti. Darbuotojams taip pat suteiktos
tam tikros teisės į informaciją ir konsultacijas darbo aplinkos klausimais. Europos
darbo tarybas reglamentuojantys teisės aktai taikomi tarptautinėms bendrovėms,
kurios ES ir (arba) EEE yra įdarbinusios ne mažiau kaip 1 000 darbuotojų, o
dviejose ar daugiau valstybių narių dirba ne mažiau kaip 150 darbuotojų. Duomenų
apie Europos darbo tarybas galima rasti tikslinėje duomenų bazėje, kurią tvarko
Europos profesinių sąjungų institutas (ETUI);

— 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;

— Direktyva (ES) 2017/1132 dėl tam tikrų bendrovių teisės aspektų iš dalies pakeistos
Direktyvos (ES) 2019/2121 nuostatos dėl vienos valstybės ribas peržengiančio
pertvarkymo, jungimo ir skaidymo. Ja buvo atnaujintos nuostatos dėl vienos
valstybės ribas peržengiančio jungimo ir pridėtos nuostatos bei sąlygos dėl
ribotos atsakomybės bendrovių vienos valstybės ribas peržengiančio pertvarkymo
ir skaidymo. Pakeista direktyva sustiprinama darbuotojų ir jų atstovų padėtis
informavimo ir konsultavimosi bei teisės dalyvauti priimant sprendimus prieš
vykdant vienos valstybės ribas peržengiantį pertvarkymą aspektu. Joje nustatyta
vadovybės pareiga atsižvelgti į konsultacijų su darbuotojais rezultatus ir nustatoma
profesinių sąjungų ir nacionalinių darbuotojų atstovų teisė analizuoti vadovybės
ataskaitą dėl planuojamo pertvarkymo poveikio.

2018 m. gegužės 14 d. Komisija paskelbė Europos darbo tarybos direktyvos įvertinimą
pagal Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą (REFIT) ir padarė išvadą, kad
darbuotojams teikiamos informacijos aprėptis ir kokybė pagerėjo, tačiau priėmus
direktyvą nepadidėjo naujų Europos darbo tarybų skaičius.
Trečiuoju direktyvų rinkiniu siekiama nustatyti taisykles, kurios taikomos tarpvalstybinį
aspektą turintiems atvejams ir kuriomis suteikiamos dalinės teisės dalyvauti priimant
sprendimus:
— Tarybos direktyva 2001/86/EB, papildančia Europos bendrovės įstatus dėl

darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus, nustatomos taisyklės dėl darbuotojų
dalyvavimo priimant sprendimus, susijusius su strategine bendrovės plėtra.
Darbuotojai ne tik informuojami ir su jais konsultuojamasi padedant institucijai,
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panašiai į Europos darbo tarybą, bet taip pat numatytas darbuotojų dalyvavimas
valdybos lygmeniu, kai tokia dalyvavimo forma taikoma nacionaliniu lygmeniu
įsteigtose įmonėse (vadinamasis „prieš ir po“ principas);

— Tarybos direktyva 2003/72/EB, papildančia Europos kooperatinės bendrovės
statutą dėl darbuotojų dalyvavimo, užtikrinama, kad darbuotojų atstovai galėtų
daryti įtaką priimant sprendimus dėl Europos kooperatinių bendrovių valdymo;

— Direktyvoje (ES) 2019/2121, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos (ES) 2017/1132
nuostatos, kiek tai susiję su vienos valstybės ribas peržengiančiu pertvarkymu,
jungimu ir skaidymu, reikalaujama, kad darbuotojų dalyvavimui priimant
sprendimus būtų taikomos atvykimo valstybės taisyklės, t. y. po vienos valstybės
ribas peržengiančio jungimosi veiksiančiai bendrovei būtų taikomos valstybėje
narėje, kurioje yra jos registruota buveinė, galiojančios darbuotojų dalyvavimo
priimant sprendimus taisyklės, jei jos yra nustatytos ir taikomos.

Ketvirtąjį direktyvų rinkinį sudaro: du tarpsektoriniai socialinių partnerių susitarimai
(įgyvendinami Tarybos direktyva 97/81/EB dėl darbo ne visą darbo dieną ir Tarybos
direktyva 1999/70/EB dėl terminuotųjų sutarčių), Direktyva 2008/104/EB dėl darbo per
laikinojo įdarbinimo įmones, Bendrasis susitarimas dėl skaitmeninimo (2020), taip pat
kelios sveikatos ir saugos direktyvos; į visas šias direktyvas įtrauktos netiesioginės su
informacija ir konsultacijomis susijusios nuostatos.
C. Kitos iniciatyvos
Kadangi bendrovės vis labiau vysto tarptautinę veiklą, įmonių ir darbuotojų atstovai
pradėjo sudarinėti tarptautinius bendrovių susitarimus (TBS), kuriuos įgyvendinant
vykdomas socialinis dialogas tarptautinėse bendrovėse. TBS gali būti įvairaus
pobūdžio, jie skirti taikyti daugiau nei vienoje valstybėje narėje, juos bendrai rengia
bendrovės atstovai ir darbuotojų organizacijos. 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, TBS gali neatitikti
nacionalinių normų bei nuorodų, taip pat esama mažai ginčų sprendimo mechanizmų.
Komisija išreiškė ketinimą prisidėti prie tarpvalstybinių bendrovių susitarimų plėtros ir ją
stebėti, tuo tikslu remdama keitimąsi patirtimi ir mokslinius tyrimus. Ji tvarko tarptautinių
bendrovių susitarimų duomenų bazę.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Parlamentas priėmė kelias rezoliucijas, kuriose raginama suteikti darbuotojams teisę
dalyvauti bendrovei priimant sprendimus ir įgyvendinti šią teisę tiek nacionalinėse, tiek
daugiašalėse bendrovėse, nepaisant jų teisinio statuso. Dar 2009 m. Parlamentas savo
vasario 19 d. rezoliucijoje dėl Direktyvos 2002/14/EB įgyvendinimo paragino Europos
bendrijos viešojo sektoriaus darbuotojų informavimą ir konsultacijas su jais įtraukti į
informavimo ir konsultacijų direktyvų taikymo sritį.
2017 m. sausio 19 d. rezoliucijoje dėl Europos socialinių teisių ramsčio Parlamentas
priminė apie darbuotojų įtraukimo į sprendimų priėmimo procesą ir įmonių valdymą
naudą, taip pat atkreipė dėmesį į socialinės ekonomikos įmones, pvz., kooperatyvus,
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kurie yra geras pavyzdys kuriant kokybiškas darbo vietas, remiant socialinę įtrauktį
ir skatinant dalyvaujamąją ekonomiką. 2020 m. spalio 22 d. rezoliucijoje dėl 2020 m.
euro zonos užimtumo ir socialinės politikos Parlamentas pabrėžė, kad sėkmingam ES
ekonomikos gaivinimo plano įgyvendinimui būtinas tinkamas socialinis dialogas visais
lygmenimis, kuriame veiksmingai dalyvautų socialiniai partneriai. Joje pabrėžta, kad
svarbu stiprinti darbuotojų ir profesinių sąjungų teises, taip pat kolektyvines derybas ir
darbuotojų dalyvavimą, nes tai yra pagrindinės demokwratijos ir įtraukties priemonės.
2020 m. gruodžio 17 d. rezoliucijoje dėl tvirtos socialinės Europos teisingai
pertvarkai užtikrinti Parlamentas paragino Komisiją priimti naują pagrindų direktyvą dėl
Europos įmonių, įskaitant subrangos grandines ir franšizę, darbuotojų informavimo,
konsultavimosi su jais ir jų dalyvavimo. Jis taip pat paragino persvarstyti Europos darbo
tarybos direktyvą; Europos Parlamento Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas šiuo
metu rengia savo iniciatyva teikiamą teisėkūros pranešimą dėl Europos darbo tarybų
direktyvos peržiūros.
2020 m. gruodžio 17 d. rezoliucijoje dėl tvaraus įmonių valdymo Parlamentas
pabrėžė, kad reikia labiau įtraukti darbuotojus į įmonių sprendimų priėmimo procesus,
kad būtų geriau integruoti ilgalaikiai tikslai ir poveikis. Jis ir vėl paragino Komisiją
apsvarstyti galimybę persvarstyti Europos darbo tarybos direktyvą ir sukurti naują
darbuotojų informavimo, konsultavimosi su jais ir jų įtraukimo į Europos įmonių veiklą
sistemą. Dar vienoje, 2021 m. kovo 10 d. rezoliucijoje dėl įmonėms tenkančios
išsamaus patikrinimo prievolės ir įmonių atskaitomybės Parlamentas paragino naudoti
informavimo ir konsultavimosi direktyvas siekiant užtikrinti profesinių sąjungų ir
darbuotojų atstovų teises, kad jie galėtų dalyvauti nustatant ir įgyvendinant išsamaus
patikrinimo strategijas savo įmonėse.
Savo 2021 m. gruodžio 16 d. rezoliucijoje „Demokratija darbe: Europos darbuotojų
dalyvavimo teisių sistema ir Europos darbo tarybos direktyvos peržiūra“ Parlamentas
pabrėžė darbuotojų dalyvavimo darbo vietoje svarbą ir primygtinai ragino prieš priimant
valdymo sprendimus užtikrinti darbuotojų atstovų prieigą prie tinkamos informacijos,
kad būtų galima įvertinti tų sprendimų padarinius. Parlamentas taip pat paragino priimti
naują pagrindų direktyvą dėl darbuotojų informavimo, konsultavimosi su jais ir Europos
įmonių dalyvavimo kuo įvairiausiais formatais.

Aoife Kennedy / Sara Danesi
08/2022
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