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SUGESTII 

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și 

afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 

rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

A. întrucât 18 state membre și Norvegia recunosc diferite forme de codeterminare, 

participare, consultare și informare a lucrătorilor și a angajaților la nivel de întreprindere, 

în diverse forme, în funcție de dezvoltarea lor economică, socială și istorică; 

B. întrucât respectarea deplină a principiului subsidiarității în domeniul relațiilor cu angajații 

nu ar trebui să afecteze competența UE de a stabili standarde minime în ceea ce privește 

drepturile de reprezentare ale lucrătorilor, pentru a oferi condiții de concurență echitabile 

întreprinderilor din UE; 

C. întrucât reprezentarea, informarea și consultarea lucrătorilor și a angajaților, precum și 

egalitatea între femei și bărbați în ceea ce privește oportunitățile de pe piața muncii și 

tratamentul la locul de muncă, inclusiv salariile și drepturile lucrătorilor sunt menționate 

la articolul 9, articolul 151 și articolul 153 alineatul (1) litera (f) din TFUE și la al cincilea 

paragraf din preambulul Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene care se referă 

la Cartele sociale adoptate de Uniunea Europeană și care pune în evidență dreptul 

fundamental al lucrătorilor la informare și consultare, 

1. solicită Comisiei să asigure un cadru general și coerent pentru instrumentele legislative în 

vigoare care vizează codeterminarea, participarea, consultarea și informarea lucrătorilor și 

a angajaților; 

2. solicită Comisiei și Consiliului ca, la elaborarea actelor legislative noi, mai ales în 

domeniul dreptului european al societăților comerciale, să analizeze și să publice efectele 

acestora asupra formelor europene și naționale de implicare a lucrătorilor în procesul 

decizional, prin intermediul unei proceduri corespunzătoare de evaluare a impactului și să 

ia măsurile care se impun pentru a contracara orice efecte negative; 

3. subliniază importanța punerii în aplicare a actelor legislative recent adoptate ale UE care 

reglementează codeterminarea, participarea, consultarea și informarea lucrătorilor și a 

angajaților, în special a Directivei 2001/86/CE a Consiliului de completare a statutului 

societății europene1, a Directivei 2003/72/CE a Consiliului privind statutul societății 

cooperative europene2, a Directivei 2005/56/CE privind fuziunile transfrontaliere ale 

societăților comerciale pe acțiuni3 și a Directivei 2009/38/CE privind instituirea unui 

comitet european de întreprindere sau a unei proceduri de informare și consultare a 

lucrătorilor în întreprinderile și grupurile de întreprinderi de dimensiune comunitară4; 

4. își exprimă îngrijorarea cu privire la impactul pe care l-ar putea avea propunerea de 

directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind societățile comerciale cu 

                                                 
1  JO L 294, 10.11.2001, p. 22. 
2  JO L 207, 18.8.2003, p. 25. 
3  JO L 310, 25.11.2005, p. 1. 
4  JO L 122, 16.5.2009, p. 28. 
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răspundere limitată cu asociat unic1 asupra drepturilor lucrătorilor, în special asupra 

reprezentării lucrătorilor; 

5. își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că, potrivit studiilor elaborate în acest 

domeniu, statutul societății europene le permite întreprinderilor să eludeze sau să evite 

punerea în aplicare, cu privire la angajații lor, a drepturilor naționale ale acestora, în 

temeiul cărora ei pot să participe la procesul decizional la nivel de conducere; 

6. invită Comisia să prezinte o propunere privind transferul transfrontalier al sediilor, așa-

numita „a 14-a directivă privind dreptul societăților comerciale”, conform solicitării 

Parlamentului European din 20122; 

7. ia act de Comunicarea Comisiei, intitulată „Planul de acțiune: Dreptul european al 

societăților comerciale și guvernanța corporativă - un cadru juridic modern pentru 

acționari mai angajați și societăți durabile” (2012), în care Comisia pune accentul pe 

participarea angajaților la capital, considerând că „interesul angajaților față de 

durabilitatea societății lor este un element care ar trebui să fie luat în considerare la 

proiectarea oricărui cadru de guvernanță funcțional”; în acest context, Comisia afirmă, de 

asemenea, că implicarea angajaților în activitatea unei întreprinderi poate lua forma 

codeterminării, a informării, a consultării sau a participării în consiliul de administrație, în 

măsura în care angajații consideră că acest lucru este benefic pentru  întreprinderea din 

care fac parte; 

8. subliniază faptul că există două tipuri de sisteme de guvernanță corporativă la nivelul UE: 

sistemul monist, caracterizat prin existența unui consiliu de conducere unic, și sistemul 

dualist, în care, în cadrul întreprinderilor, există atât un consiliu de conducere, cât și un 

consiliu de supraveghere și, în acest context, sprijină participarea angajaților în consiliul 

de supraveghere; consideră că, în cazul în care în practică nu există nicio formă de 

participare a angajaților în cadrul consiliilor de administrație sau în cadrul altor organisme 

de conducere, angajatorii au obligația de a adopta, cel puțin, măsurile necesare pentru a-i 

informa pe angajați cu privire la chestiunile discutate care sunt de natură a le afecta 

drepturile și interesele; 

9. solicită Comisiei să studieze impactul actualei diversități a normelor și practicilor din 

statele membre în ceea ce privește maniera în care reprezentanții angajaților sunt implicați 

în procesul decizional din întreprinderi și să examineze posibilitatea de a prezenta o 

propunere pentru a analiza modalități de elaborare a unor standarde minime privind 

participarea lucrătorilor și a angajaților în consiliile de supraveghere; aceste standarde ar 

putea să se aplice, ca model universal, tuturor directivelor din domeniul dreptului 

european al societăților comerciale și ar trebui să țină cont de normele existente în materie 

de codeterminare, informare, consultare și participare, fără însă a le înlocui sau a le reduce 

eficacitatea; 

10. consideră că reprezentanții lucrătorilor din consiliile de supraveghere ale întreprinderilor 

europene ar trebui să participe la luarea tuturor deciziilor importante ale unei întreprinderi 

                                                 
1  COM(2014)0212. 
2 Rezoluția Parlamentului European din 2 februarie 2012 conținând recomandări adresate Comisiei privind o a 

14-a directivă privind dreptul societăților comerciale în ceea ce privește transferul transfrontalier al sediului 

social (2011/2046(INL)). 
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și să poată supraveghea activitatea conducerii, fără ca acest lucru să constituie o 

interferență în exercitarea prerogativelor executive ale consiliului de conducere; 

11. solicită Consiliului, statelor membre și Comisiei să respecte și să protejeze formele 

naționale existente de reprezentare a lucrătorilor la nivelul consiliului de supraveghere în 

UE și să combată orice tentativă de a utiliza legislația în vigoare a UE pentru a eluda sau a 

submina punerea în aplicare a normelor existente în acest domeniu; 

12. salută și reafirmă dreptul lucrătorilor și al angajaților de a-și alege proprii reprezentanți, în 

conformitate cu sistemele naționale de reprezentare și subliniază faptul că procedura de 

selecție a reprezentanților trebuie să fie democratică, legitimă și transparentă; susține 

ideea de a prezenta liste de candidați cu un număr echilibrat de bărbați și femei, pentru a 

crea un mediu juridic pentru viitoarele inițiative legislative privind consolidarea 

echilibrului de gen în întreprinderi; reamintește faptul că este important ca întreprinderile 

să respecte drepturile omului și să interzică toate formele de discriminare, acordând 

atenția cuvenită rolului structurilor existente de guvernanță, cum ar fi consiliile de 

administrație, în conformitate cu Principiile directoare ale Organizației Națiunilor Unite 

privind afacerile și drepturile omului; 

13. subliniază faptul că la revizuirea, de către Comisie, a cadrului de guvernanță corporativă 

al UE trebuie să se țină seama de drepturile și obligațiile conferite respectivelor organe ale 

societăților în conformitate cu legislația națională și mai ales de diferențele dintre 

sistemele unitare și cele dualiste; 

14. invită Comisia să realizeze o evaluare de impact cu privire la beneficiile economice ale 

reprezentării angajaților în ceea ce privește performanța companiei; 

15. recunoaște că prin reprezentarea angajaților în consiliile de supraveghere se poate institui 

o guvernanță corporativă democratică și incluzivă, care este în beneficiul angajaților și al 

angajatorilor, oferind un avantaj competitiv întreprinderilor; 

16. solicită Comisiei să definească criterii minime pentru reprezentarea lucrătorilor și a 

angajaților la nivelul consiliilor de administrație, în special în ceea ce privește 

dimensiunea întreprinderii (cu o proporție mai ridicată de reprezentare a lucrătorilor 

pentru întreprinderile mai mari), reprezentarea echilibrată a ambelor genuri, interzicerea 

discriminării, precum și în ceea ce privește extinderea dreptului de codeterminare, 

participare, consultare și informare la întreprinderile publice și semipublice; solicită 

Consiliului, în acest context, să facă progrese în privința propunerii sprijinite de 

Parlamentul European de directivă privind consolidarea echilibrului de gen în rândul 

administratorilor neexecutivi ai societăților cotate la bursă și măsuri conexe1; 

17. solicită Comisiei să prezinte toate măsurile necesare și instrumentele financiare destinate 

să promoveze o mai bună informare, codeterminare, participare și consultare  a 

lucrătorilor și a angajaților; invită Comisia să îmbunătățească dreptul european al 

societăților comerciale, pentru a susține și aceste aspecte sociale fundamentale. 

                                                 
1  COM(2012)0614. 
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