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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om demokrati på arbejdspladsen: en europæisk ramme for arbejdstageres 
medbestemmelsesret og revision af direktivet om europæiske samarbejdsudvalg
(2021/2005(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til fjerde betragtning i præamblen til traktaten om Den Europæiske Union 
(TEU) om Den Europæiske Unions bekendelse til demokrati,

– der henviser til artikel 3, stk. 3, i TEU,

– der henviser til artikel 9, stk. 151, og artikel 153, stk. 1, litra e) og f), i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til artikel 12, 27, 28, 30 og 31 i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder,

– der henviser til Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser1,

– der henviser til Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle 
rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv2,

– der henviser til Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse 
med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller af dele af virksomheder eller 
bedrifter3,

– der henviser til Rådets direktiv 2001/86/EF af 8. oktober 2001 om fastsættelse af 
supplerende bestemmelser til statut for det europæiske selskab (SE) for så vidt angår 
medarbejderindflydelse4 og Rådets direktiv 2003/72/EF af 22. juli 2003 om supplerende 
bestemmelser til statutten for det europæiske andelsselskab for så vidt angår 
medarbejderindflydelse5,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF af 11. marts 2002 
om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det 
Europæiske Fællesskab6,

– der henviser til undersøgelsen foretaget af dets Temaafdeling for Borgernes Rettigheder 
og Konstitutionelle Anliggender i maj 2012 om forholdene mellem virksomheders 
kontrolorganer og ledelsen, som foreslår, at direktiv 2002/14/EF om indførelse af en 
generel ramme for information og høring af arbejdstagere ændres med henblik på at 

                                               
1 EFT L 225 af 12.8.1998, s. 16.
2 EUT L 303 af 2.12.2014, s. 16.
3 EFT L 82 af 22.3.2001, s. 16.
4 EFT L 294 af 10.11.2001, s. 22.
5 EUT L 207 af 18.8.2003, s. 25.
6 EFT L 80 af 23.3.2002, s. 29.
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tilføje en bestemmelse om inklusion af medarbejderrepræsentanter i 
virksomhedsbestyrelser,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/25/EF af 21. april 2004 
om overtagelsestilbud7,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/56/EF af 26. oktober 2005 
om grænseoverskridende fusioner af selskaber med begrænset ansvar8,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/38/EF af 6. maj 2009 om 
indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i 
fællesskabsvirksomheder og fællesskabskoncerner med henblik på at informere og høre 
arbejdstagerne9 (direktivet om europæiske samarbejdsudvalg),

– der henviser til evalueringen af den europæiske merværdi fra januar 2021 med titlen 
"Europæiske samarbejdsudvalg – procedure for lovgivningsmæssige initiativer: revision 
af direktivet om europæiske samarbejdsudvalg",

– der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af 
2. december 2020 om en industriel omstilling mod en grøn og digital europæisk 
økonomi: lovgivningsmæssige krav og arbejdsmarkedets parters og civilsamfundets 
rolle10,

– der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af 31. august 
2020 om en europæisk juridisk ramme for beskyttelse og styrkelse af arbejdstagernes 
informations-, hørings- og deltagelsesrettigheder,

– der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af 
17. oktober 2018 om pakken om europæisk selskabsret11,

– der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af 16. marts 
2016 med titlen "Opgradering af det indre marked: flere muligheder for borgerne og 
virksomhederne"12, som opfordrer til en større inddragelse af medarbejderne i 
virksomhedens ledelse,

– der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af 20. marts 
2013 om deltagelse og inddragelse af arbejdstagerne som nøgleaktører i god 
virksomhedsledelse og afbalancerede løsninger til overvindelse af krisen13,

– der henviser til sin beslutning af 12. marts 2009 om arbejdstagerdeltagelse i selskaber 
med en europæisk statut og andre ledsageforanstaltninger14,

                                               
7 EUT L 142 af 30.4.2014, s. 12.
8 EUT L 310 af 25.11.2012, s. 1.
9 EUT L 122 af 16.5.2014, s. 28.
10 EUT C 56 af 16.2.2021, s. 10.
11 EUT C 62 af 15.2.2019, s. 24.
12 EUT C 177 af 18.5.2016, s. 1.
13 EUT C 161 af 6.6.2013, s. 35.
14 EUT C 87 E af 1.4.2010, s. 133.
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– der henviser til sin beslutning af 14. juni 2012 om fremtiden for europæisk selskabsret15,

– der henviser til sin beslutning af 15. januar 2013 med henstillinger til Kommissionen 
om information og høring af arbejdstagere, foregribelse og styring af 
omstruktureringer16,

– der henviser til sin beslutning af 12. september 2013 om grænseoverskridende 
kollektive overenskomstforhandlinger og tværnational social dialog17,

– der henviser til sin beslutning af 17. december 2020 om et stærkt socialt Europa for 
retfærdig omstilling18,

– der henviser til sin beslutning af 21. januar 2021 om den nye EU-strategi for ligestilling 
mellem kønnene19, som opfordrer til en hurtig afslutning på den fastlåste situation i 
Rådet med henblik på at vedtage det foreslåede direktiv om en mere ligelig 
kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og 
tilhørende foranstaltninger (COM(2012)0614),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 12. december 2012 med titlen 
"Handlingsplan: Selskabsret og corporate governance i EU – en tidssvarende lovramme 
for mere engagerede aktionærer og bæredygtige virksomheder" (COM(2012)0740),

– der henviser til afgørelsen fra Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation (EFS) 
af 22. oktober med titlen "En ny ramme for mere demokrati på arbejdspladsen",

– der henviser til rapporten fra Den Europæiske Kvindelobby fra februar 2021 med titlen 
"Women on boards in Europe: from a snail's pace to a giant leap? Progress, gaps and 
good practice",

– der henviser til Den Internationale Arbejdsorganisations undersøgelse fra februar 2012 
med titlen "A comparative overview of terms and notions on employee participation",

– der henviser til ILO's undersøgelse fra november 2018 om modeller for corporate 
governance: struktur, diversitet, evaluering og fremtidsmuligheder,

– der henviser til G20/OECD-principperne for corporate governance fra 2015 og 
udtalelsen fra Den Rådgivende Fagforeningskomité til OECD af 28. maj 2021,

– der henviser til Eurofounds europæiske virksomhedsundersøgelse af 14. december 2015 
om direkte og indirekte medarbejderdeltagelse,

– der henviser til princip 7 og 8 i den europæiske søjle for sociale rettigheder,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 4. marts 2021 om handlingsplanen for 
den europæiske søjle for sociale rettigheder (COM(2021)0102),

                                               
15 EUT C 332 E af 15.11.2013, s. 78.
16 EUT C 440 af 30.12.2015, s. 23.
17 EUT C 93 af 9.3.2016, s. 161.
18 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0371.
19 Vedtagne tekster, P9_TA(2021)0025. 
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– der henviser til Portoerklæringen og det sociale Portotilsagn, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 
(A9-0000/2021),

A. der henviser til, at demokrati generelt og demokrati på arbejdspladsen er nogle af EU's 
kerneværdier og udgør et solidt fundament for styrkelsen af Europas 
modstandsdygtighed og sociale kontrakt, der henviser til, at disse kerneværdier også er 
indbygget i fællesskabspagten om arbejdstagernes grundlæggende 
arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder og Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder;

B. der henviser til, at arbejdstagernes stemme er et centralt element i den europæiske 
sociale model, hvis fælles tradition for social dialog, arbejdstagerdeltagelse, 
overenskomstforhandlinger, medarbejderrepræsentation i bestyrelserne, sundheds- og 
sikkerhedsrepræsentation og trepartssamarbejde udgør grundstenene i en mangfoldig og 
socialt bæredygtig fremtid;

C. der henviser til, at demokrati på arbejdspladsen spiller en vigtig rolle i styrkelsen af 
menneskerettighederne på arbejdspladsen og i samfundet, ikke mindst når fagforeninger 
og medarbejderrepræsentanter er aktivt involveret i virksomheders due diligence-
procedurer; der henviser til, at mere demokrati på arbejdspladsen ville være en effektiv 
måde at tackle ulighederne på arbejdspladsen og i samfundet på;

D. der henviser til, at arbejdstagernes deltagelse, den kollektive overenskomstdækning og 
andelen af fagforeningsmedlemmer er faldende i EU;

E. der henviser til, at fagforeninger og arbejdstagerrepræsentanter har spillet en afgørende 
rolle i at begrænse effekterne af covid-19-pandemien på arbejdspladserne, fra 
indførelsen af foranstaltninger til beskyttelse af medarbejdernes sundhed og sikkerhed, 
herunder navnlig vitale arbejdstagere på meget udsatte arbejdspladser, til indførelsen af 
jobfastholdelsesordninger som nedsat arbejdstid og nye former for arbejdsordninger 
som hjemmearbejde;

F. der henviser til, at bæredygtig corporate governance kun kan opnås med 
medarbejderindflydelse; der henviser til, at en økonomisk model baseret på princippet 
om kortsigtet "aktionærværdi" under tidligere kriser ikke har bidraget til at anspore til 
langtidsinvesteringer og sikre ordentlig respekt for menneskerettighederne og, i 
særdeleshed, for fagforeningernes og arbejdstagernes medbestemmelsesret20;

G. der henviser til, at bæredygtige virksomheder er kendetegnet ved, at de har systemer, 
der sikrer, at arbejdstagernes stemme bliver hørt, og at der bliver taget hensyn til 
arbejdstagernes interesser i strategiske beslutninger, som har betydning for 
arbejdsstyrken og hele samfund og regioner21;

                                               
20 Rapp, M. S., Wolff, M., Udoieva, I., Hennig, J. C., "Mitbestimmung im Aufsichtsrat und ihre Wirkung auf die 
Unternehmensführung", Hans-Böckler-Stiftung, nr. 424, juni 2019, Ernst and Young, Study on directors’ duties 
and sustainable corporate governance, juli 2020.
21 Ibid.
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H. der henviser til, at undersøgelser har vist, at medarbejderindflydelse forbedrer 
produktiviteten, innovationen, tilrettelæggelsen af arbejdet, ligestillingen mellem 
kønnene, beslutningstagningen og alternativer til krisefremkaldte 
personalenedskæringer22;

I. der henviser til, at medarbejdere ikke blot er "interessenter" i virksomheder, men 
"konstituerende parter" på samme måde som aktionærer og ledere, der henviser til, at 
medarbejderindflydelse i virksomheder er en vigtig del af en pluralistisk corporate 
governance-model baseret på demokratiske principper, retfærdighed og effektivitet23;

J. der henviser til, at inddragelse af arbejdstagerne i virksomhedernes beslutningsprocesser 
vil være afgørende for at sikre de hurtige, væsentlige og bæredygtige politik- og 
strategiændringer, der skal til for at gennemføre den digitale og grønne omstilling, som 
vil medføre kolossale ændringer i arbejdslivet;

K. der henviser til, at konferencen om Europas fremtid giver mulighed for at komme ud af 
krisetilstanden og inddrage de europæiske borgere i udformningen af fremtidens EU og 
dermed styrke demokratiet på alle niveauer;

Medarbejderindflydelse i virksomheder

1. bemærker den alsidige og tæt sammenknyttede medarbejderindflydelse på 
arbejdspladser i hele Unionen, fra arbejdstager- og fagforeningsrepræsentanter valgt af 
og blandt de ansatte på lokalt plan over samarbejdsudvalg på tværs af lokationer i mere 
komplekse virksomheder til dedikerede sundheds- og sikkerhedsrepræsentanter og 
medarbejderrepræsentanter i virksomhedernes tilsynsorganer eller bestyrelser;

2. anerkender forskellene i de juridiske rammer for medarbejderindflydelse på 
bestyrelsesniveau i 18 EU-medlemsstater og Norge; fremhæver, at udbredelsen og 
niveauet af medarbejderindflydelse i virksomhedernes bestyrelser varierer meget;

3. er af den overbevisning, at arbejdstagernes stemme skal være en central del af EU's 
initiativer med henblik på at sikre bæredygtig corporate governance og due diligence 
med hensyn til menneskerettighederne;

4. opfordrer Kommissionen til at respektere aftalerne mellem de europæiske 
arbejdsmarkedsparter på tværs af brancher og sektorer og at afholde sig fra ensidigt at 
beslutte – til trods for den fælles anmodning fra disse arbejdsmarkedsparter – ikke at 
gennemføre sådanne aftaler gennem en generelt bindende beslutning i Rådet;

5. bemærker, at statutten for det europæiske selskab (Societas Europeae – SE) har nogle 
smuthuller, som giver virksomhederne nogle utilsigtede muligheder for at omgå 
nationale lovgivninger, navnlig hvad angår medarbejderrepræsentation på 
bestyrelsesniveau; konstaterer med beklagelse, at selskabslovpakken fra 201924 gør 

                                               
22 FitzRoy, F., Kraft, K., ‘Co-determination, Efficiency and Productivity’, British Journal of Industrial 
Relations, bind 43, nr. 2, juni 2005, s. 233-247, Kraft K., Stank J., Dewenter R., ‘Co-determination and 
innovation’, Cambridge Journal of Economics, bind 35, nr. 1, 2011, s. 145-172.
23 ILO's undersøgelse fra november 2018 om modeller for corporate governance: struktur, diversitet, evaluering 
og fremtidsmuligheder.
24 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/2121 af 27. november 2019 om grænseoverskridende 
omdannelser, fusioner og spaltninger (EUT L 321 af 12.12.2019, s. 1).
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disse mangler varige i stedet for at løse dem; bemærker, at fusioner på tværs af grænser 
også bruges til at undgå repræsentationsrettigheder; understreger, at virksomheder 
anvender komplekse virksomhedsstrukturer eller underleverandørkæder for at omgå 
sociale standarder;

6. konstaterer med beklagelse, at selskabslovpakken fra 2019 ikke formåede at definere en 
høj EU-standard for information, høring og medarbejderrepræsentation på 
bestyrelsesniveau i tilfælde, hvor virksomheder foretager en grænseoverskridende 
omstrukturering;

7. gentager, at flere EU-retsakter vedrørende medarbejderrepræsentation på 
bestyrelsesniveau ikke fastlægger minimumskrav til bestyrelsesrepræsentation i de 
forskellige typer af europæiske virksomheder eller virksomheder, der anvender EU-
selskabsretsinstrumenter til at muliggøre grænseoverskridende virksomhedsmobilitet og 
juridisk omstrukturering såsom grænseoverskridende fusioner, omdannelser og 
spaltninger;

8. opfordrer Kommissionen til at foretage de nødvendige forbedringer af de retlige rammer 
for SE-selskaber og europæiske andelsselskaber og af selskabslovpakken og til at ændre 
Rådets direktiv 2001/86/EF med henblik på at indføre EU-mindstekrav for 
medarbejderrepræsentation i tilsynsorganer;

9. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fastsætte de nødvendige betingelser 
og krav for at kunne sikre, at mindst 80 % af selskaberne i EU er omfattet af aftaler om 
bæredygtig corporate governance inden 203025; opfordrer i denne sammenhæng til, at 
der udformes strategier i samråd med arbejdstagerne med henblik på at påvirke den 
miljømæssige, sociale og økonomiske udvikling positivt gennem ledelsespraksis og 
markedstilstedeværelse, at styrke ledelsens rolle i forfølgelsen af virksomhedens 
langsigtede interesser, at øge ledelsens ansvar for at bringe bæredygtighed ind i 
virksomhedens beslutningstagning og at fremme corporate governance-praksis, der 
bidrager til virksomhedens bæredygtighed, herunder praksis for 
virksomhedsrapportering, aflønning af bestyrelsesmedlemmer, maksimumsniveau for 
lønforholdet mellem direktion og arbejdstagere, bestyrelsens sammensætning og 
involveringen af interessenter26;

10. opfordrer Kommissionen til at leve op til sit løfte om hurtigst muligt at fremsætte et 
direktiv om bindende due diligence med hensyn til menneskerettighederne og ansvarlig 
forretningsadfærd, herunder arbejdstagernes rettigheder såsom retten til at organisere 
sig og føre kollektive overenskomstforhandlinger, sundhed og sikkerhed, social 
beskyttelse og arbejdsvilkår; understreger, at dette direktiv skal indføre obligatoriske 
due diligence-procedurer, der dækker virksomhedernes aktiviteter og deres 
forretningsrelationer, herunder forsynings- og underleverandørkæder, og skal sikre fuld 
involvering af fagforeninger og arbejdstagerrepræsentanter gennem hele due diligence-
processen;

11. er af den overbevisning, at en vellykket og troværdig indførelse og overvågning af nye 
digitale teknologier på arbejdspladsen vil kræve rettidig og meningsfuld information til 

                                               
25 Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 4. marts 2021, der ledsager Handlingsplanen for den 
europæiske søjle for sociale rettigheder (SWD(2021)0046).
26 Ibid.
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og høring af fagforeningerne og arbejdstagerrepræsentanterne med henblik på at sikre, 
at der tages fuldt og behørigt hensyn til deres sundhed, sikkerhed, databeskyttelse, 
ligebehandling og velbefindende på arbejdspladsen, og for at forebygge uberettiget 
udnyttelse og overvågning af arbejdstagere, herunder særligt gennem ledelse styret af 
algoritmer; understreger, at fagforeninger og arbejdstagerrepræsentanter skal have den 
fornødne adgang og de fornødne midler til at bedømme og evaluere den digitale 
teknologi;

En ny ramme for information, høring og repræsentation på bestyrelsesniveau

12. understreger behovet for at styrke og konsolidere alle relevante EU-love for at sikre, at 
information og høring bliver en fast del af en virksomheds beslutningstagning på alle 
niveauer i virksomheden;

13. understreger vigtigheden af at sikre rettidig og meningsfuld information og høring i hele 
EU, inden der træffes beslutninger om politikker og foranstaltninger med 
grænseoverskridende implikationer; fremhæver, at arbejdstagerrepræsentanterne skal 
have adgang til den ekspertise, der er nødvendig for at kunne vurdere konsekvenserne af 
disse grænseoverskridende politikker og processer for medarbejderne;

14. opfordrer EU til at sikre, at medarbejderne også bliver repræsenteret i bestyrelser i 
virksomheder, der opererer i hele Europa, frem for alt hvis disse virksomheder anvender 
EU-lovgivningen i forbindelse med grænseoverskridende omstrukturering og mobilitet;

15. udtaler, at der stadig er meget, der skal gøres for at sikre ligestilling mellem kønnene i 
alle aspekter af medarbejderindflydelse på EU-plan;

16. opfordrer Kommissionen til at indføre et nyt rammedirektiv om information, høring og 
deltagelse for de forskellige former for europæiske selskaber, herunder 
underleverandørkæder og franchiser, og for virksomheder, der anvender EU-
virksomhedsmobilitetsinstrumenter, med henblik på at fastsætte minimumsstandarder 
for områder som foregribelse af ændringer og omstruktureringer, navnlig på 
virksomhedsplan;

17. understreger, at mange svagheder i EU-lovgivningen kunne afhjælpes ved at indføre 
tærskler for EU-mindstekrav med hensyn til bestyrelsesrepræsentation under dette nye 
rammedirektiv; mener i denne sammenhæng, at arbejdstagerrepræsentanter bør have 
følgende antal/andel af bestyrelsespladser: to eller tre pladser i små virksomheder med 
50 til 250 medarbejdere, en tredjedel af alle pladser i virksomheder med 250 til 1 000 
medarbejdere og halvdelen af alle pladser i virksomheder med mere end 1 000 
medarbejdere (i virksomheden og dens direkte eller indirekte datterselskaber);

18. minder om, at direktivet om europæiske samarbejdsudvalg er en del af den gældende 
EU-ret om information til og høring af medarbejdere; udtrykker bekymring over 
manglerne i direktivets udformning, navnlig hvad angår håndhævelsen af retten til 
information og høring;

19. opfordrer Kommissionen til at garantere retten til information og høring med henblik på 
at sikre, at det europæiske samarbejdsudvalg kan aflevere sin udtalelse, inden 
afslutningen af høringen på det respektive niveau; opfordrer endvidere Kommissionen 
til at sikre adgang til retlig prøvelse, at gøre op med undtagelser for gamle såkaldte 
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"frivillige" prædirektivaftaler efter mere end 20 år, at indføre sanktioner, at konsolidere 
begrebet "en sags tværnationale karakter" og inkludere det i direktivet om europæiske 
samarbejdsudvalg, at forhindre misbruget af fortrolighedsregler og at sikre en effektiv 
koordinering af information, høring og indflydelse på lokalt, nationalt og EU-plan; 

°

° °

20. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

EU er stadig i pandemiens vold, hvilket har skabt nye udfordringer og ny usikkerhed, og det 
har sat ekstra skub i tendenser og forværret problemer, der eksisterede før pandemien. Der er 
behov for at beskytte job og arbejdstagere. Visse sektorer og regioner er blevet særlig hårdt 
ramt, og der er behov for en hurtig og bæredygtig økonomisk, social og politisk genopretning. 
Takket være innovative foranstaltninger til beskyttelse af beskæftigelsen har vi undgået 
massearbejdsløshed, men det er muligt, at omstruktureringer og insolvens kun er blevet 
udskudt af disse foranstaltninger. 

Samtidig med at Europa går i gang med genopretningen, vil den europæiske grønne pagt og 
digitaliseringen af arbejdspladsen kræve store omstillinger. Den Europæiske Union sigter på 
en retfærdig omstilling, hvor ingen bliver ladt i stikken. Der er imidlertid behov for nye 
strategier og politikker for at sikre, at alle – og ikke kun nogle få – vil få gavn af den. 

Demokrati på arbejdspladsen skal være et centralt element i denne strategi, så arbejdstagere 
kan få en stemme og kan forme og få indflydelse på denne forandring i stedet for blot at blive 
underlagt disse forandringsprocesser. Dette vil blive afgørende for at kunne forme disse 
sociale, økonomiske og miljømæssige udfordringer og skabe en ansvarlig og bæredygtig 
genopretning for alle. Virksomheder, der gør fuldt brug af medarbejderindflydelse, har næsten 
dobbelt så stor chance for at integrere bæredygtighedsstrategier i deres ledelsesstrategi 
sammenlignet med virksomheder uden medarbejderindflydelse.

EU er ikke bare et fællesmarked; det er et fællesskab med kerneværdier, og det er med rette 
stolt af det unikke resultat af dets sociale model. Retten til information, høring og indflydelse 
er kernen i arbejdsmarkedets parters rolle i at opnå disse mål. Dette afspejles også i de næsten 
40 forskellige direktiver inden for områderne arbejdsret, virksomhedsret og sundheds- og 
sikkerhedsbeskyttelse, som giver mulighed for medarbejderindflydelse.

Kludetæppet af forskellige, og sommetider modstridende, regler vedrørende information og 
høring af arbejdstagere og deres repræsentanter i toppen af virksomhedernes ledelsesorganer 
medfører ikke alene en mangel på juridisk sikkerhed for alle involverede parter. Det betyder 
også, at der med hvert nyt lovgivningsinitiativ blot bliver lagt yderligere lag af lignende regler 
ovenpå, uden at der bliver taget ordentligt fat om problemet.

For at råde bod på dette bør der indføres en ny EU-ramme om information, høring og 
medarbejderrepræsentation på bestyrelsesniveau som et omfattende nyt retligt instrument med 
en horisontal effekt med hensyn til at sætte standarderne for medarbejderindflydelse, der kan 
udgøre et fælles sæt regler, procedurer og standarder, som al relateret lovgivning kan referere 
til. En ny ramme bør inkludere eller ledsages af fornyede forsøg på at indføre de nødvendige 
forbedringer af den retlige ramme for europæiske samarbejdsudvalg.

Demokratiet stopper ikke ved arbejdspladsen. Mere demokrati på arbejdspladsen kæder 
debatten om fremtidens arbejdsplads sammen med debatten om fremtidens EU og styrkelsen 
af demokratiet i Europa.
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