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За читателот
Активноста на земјоделските синдикати се утврдува
преку развојот на секторот, преку прашањата за вработување и плата, квалитетот и безбедноста на работните места. Почитување и фокус на најважното богатство - човечкиот капитал - е сржта на оваа активност.
Со цел да се придонесе кон натамошно продлабочување и проширување на индустриската демократија, а
особено кон почитување и спроведување на трудовите и
социјалните права на работниците и вработените во земјоделскиот сектор, во текот на една година го спроведовме
проектот финансиран од ЕУ - „Информирани и искусни
за одржливо земјоделство“ - подобрување на капацитетите за информирање и консултирање на социјалните партнери во земјоделскиот сектор, со цел да се
обезбеди активна вклученост во вработувањето и
одржливото земјоделство, во партнерство со Европската федерација за храна, земјоделство и туризам - EFFAT,
гранските синдикални организации на Република Македонија, Романија, Германија, Франција, Италија и организации на работодавачи од Бугарија - Здружение на земјоделски производители во Бугарија, и Националната унија на
земјоделски задруги во Бугарија, со која федерацијата на
независни синдикати во земјоделството одржува активен
дијалог.
Европскиот земјоделски сектор веќе неколку години
е во процес на реструктуирање, кризни ситуации и мерки на штедење, кои резултираа со тековните промени во
работната средина. Оттука е и потребата на работниците и вработените да бидат информирани и флексибилни
и постојано да ги надградат своите капцитети. Тоа бара
пристап до информации и обука, како и можности за прек-
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валификација. Ризиците кои се закануваат на бизнисите,
промените и последиците кои се случуваат и кои влијаат
на човечкиот фактор треба да се изучуваат, и однапред да
се очекуваат, и да се менаџираат на таков начин кој ќе им
овозможи на вработените да се адаптираат, да се спречат
или надминат било какви социјални импликации и тензии.
Единствениот начин да се постигне ова е со помош на
дијалог и заеднички напори.
Правото на информирање и консултирање и учество
во процесите е заедничка европска вредност заштитена
со Повелбата за Фундаментални Права и е загарантирано во примарното законодавство на Европската унија и
голем број на директиви со кои е пропишан работничкиот
труд, социјалните и синдикалните права. Процесот на информирање и консултирање е алатка за олеснување на
дијалогот помеѓу работодавачите и вработените со цел да
се обезбедат подобри услови за работа, поголема продуктивност и квалитет на производството, и поттикнување на
кооперативна корпоративна култура.
Клучен фактор во овој процес е Директивата 2002/14/
ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот, со цел воспоставување на општа рамка за информирање и консултирање
на вработените во Европската заедница, која преку транспонирање во домашното законодавство, ги утврдува законските обврски на работодавачот да обезбеди конкретни
информации на избраните претставници на работниците и
вработените и да спроведе консултации со нив за прашања
поврзани со таа информација. Системот утврден со закон
им дава право на работниците и вработените да бидат
информирани и консултирани за клучните прашања релевантни за претпријатието, и, пред сè, да земат учество во
управувањето со процесите. Практичната имплементација
на оваа правна опција овозможи дополнителни бенефиции
кои ги охрабрија работниците и вработените да ги извр-
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шуваат своите задачи поефикасно и со подобар квалитет.
Само работникот кој е информиран и среќен ќе биде самоуверен и ќе може да биде мотивиран и ефикасен.
Правото на информирање и консултирање е право
кое го уживаат сите работници и вработени, не само членовите на синдикатот. Активностите на проектот покажаа
дека системот за информирање и консултирање според
Директивата 2002/14 е недоволно развиен во претпријатијата кои немаат синдикална организација.
Факт е дека системот за информирање и консултирање е ефективен и ефикасен во претпријатија
кои имаат високо или средно ниво на развиеност на
синдикална организација на работниците и вработените, каде постои култура за дијалог. Информирањето и
консултирањето го збогатува и го поттикнува социјалниот
дијалог. Карактеристична црта на земјоделскиот сектор е
големиот број на мали и средни економски субјекти, кои не
се лесно достапни за создавање синдикални организации
во нив, па оттука, постојат ограничени можности за остварување на колективни трудови и граѓански права. Понатаму, ова е пречка за остварување на правото на информирање и консултирање во овој сектор.
Со оглед на горенаведеното, Федерацијата на независни синдикати во земјоделството заедно со партнерите
во проектот правеше насочени напори за ширење корисни
информации меѓу вработените и работодавачите за можностите за остварување на правото на информирање и консултирање, се со цел управување со кризи и надминување
на социјалните тензии во земјоделските претпријатија, како
и обезбедување размена на најдобрите практики во спроведувањето на овој систем во Италија, Германија и Франција.
Во согласност со целите на проектот, беше спроведена анкета во рамките на проектниот циклус, чија цел беше
да се проучи системот за информирање и консултирање на
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работното место, начинот на размислување, ставовите и однесување во однос на овој процес во земјоделскиот сектор.
Анализата на спроведувањето на правото на информирање и консултирање во земјоделството во земјите
партнери е уникатно остварување за секторот со која кој се
подобруваат можностите за социјален дијалог во секторот
и има позитивно влијание врз ефикасноста на овој дијалог.
Практичното искуство акумулирано во текот на проектот
од страна на проектните партнер-организации во однос
на колективното трудово договарање беше разгледано и
анализирано низ призмата на системот за информирање
и консултирање и беше поврзано со можностите за подобрување на работничкото вклучување во управувањето на
претпријатието. Позитивните практики во однос на посебните клаузули во колективните договори во согласност со
релевантните законски одредби, со кои се уредуваат процесите на информирање и консултирање, се достапни за
сите партнери и засегнатите страни заинтересирани за
оваа тема.
Трите национални работилници одржани во трите
пилот земји партнери придонесе за подобрување на знаењето и разбирањето на информирањето и консултирањето меѓу вработените и работодавците, и помогнаа да се
идентификуваат дополнителни можности за дејствија од
страна на социјалните партнери.
Овој проект ни овозможи да создадеме репрезентативна, иако делумна, слика на тековната состојба на прашањата во однос на процесите на информирање и консултирање во земјоделскиот сектор. Како резултат на тоа ние
можеме да потврдиме дека информирањето и консултирањето е заедничка европска вредност во основата на европскиот социјален модел, за кој синдикатите се бореле за
текот на последните 50 години и ќе продолжат да го бранат
и развиваат. Во моментов потребата да се има комуника-
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ција и дијалог, да се развијат и имплементираат процесите
и системите на информирање и консултирање во земјоделските фарми, да се поттикнат знаењата и вештините
на вработените во врска со остварувањето на овие права
е јасна и добро разбрана. Ние, земјоделските синдикати,
веруваме дека Заедничката земјоделска политика има
потенцијал да обезбеди интеграција на информирањето
и консултирањето на работниците и вработените во овој
сектор; овој потенцијал треба да се искористи и зајакне.
Нашите конкретни предлози се дел од Политичката декларација на учесниците на Транснационалната конференција одржана во рамките на проектот.
Транснационалната Брошура за информирање и консултирање во земјоделството е важен исход од партнерски активности во овој проект. Брошурата е информација
и аналитички референтен материјал за земјоделството во
Европа, особено во областа на информирање и консултирање во земјите партнери; им обезбедува потенцијални
решенија и препораки на засегнатите страни во насока на
подобрување на вклученоста на вработените и работодавачите во тековните динамични процеси. Брошурата е
дел од целиот пакет на материјали произведени под овој
проект - Национални Насоки / Препораки за подобрување
на процесите на информирање и консултирање во земјоделството во национални контекст на трите пилот земји Бугарија, Романија и Република Македонија -, аналитички
извештај на процесите на информирање и консултирање
во земјоделството, брошури, флаери, итн.
Се надеваме дека оваа брошура ќе биде инструментална во подобрувањето на правната рамка во однос на
информирањето и консултирањето на работното место во
земјоделскиот сектор и во промовирањето на индустриска
демократија во секторот преку придонес на подобро информирани и повеќе искусни социјални партнери.
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ЗАКОНСКА РАМКА
РЕЗУЛТАТИ ОД СПРОВЕДЕНИТЕ
АНКЕТИ

9

Транснационална Брошура
1. Европската рамка за информирање/консултирање
Европскиот Парламент преку Директивата 2002/14/
ЕЗ наметна заедничка минимална рамка за информирање
и консултирање.
“Информациите се даваат во време, на начин и со
содржина што се соодветни особено за да им се овозможи на претставниците на вработените да спроведат
соодветна студија и, таму каде што е потребно, да се
подготват за консултирање.” (Член 3).
Консултациите ќе се спроведат:
ϽϽ„тогаш кога времето..... и нивната содржина се
соодветни;
ϽϽна релевантното ниво на раководство и претставување, во зависност од предметот за кој се дискутира;
ϽϽврз основа на информациите обезбедени од
страна на работодавачот .... и на мислењето што
треба да го формулираат претставниците на
вработените“ (член 4)
ϽϽпроцесот на консултации мора исто така „да
им овозможи на претставниците на вработените да се сретнат со работодавачот и да добијат
одговор, и образложение за тој одговор, за секое
мислење што можат да го формулираат;
ϽϽда постигнат договор за одлуките во рамките
на овластувањата на работодавачот“ (член 4)
Информирањето и консултирањето опфаќа:
ϽϽ(а) информирање за скорешните и веројатните
трендови на активностите на претпријатието или
установата и нивната економска ситуација;
ϽϽ(б) информирање и консултирање за ситуацијата,
структурата и веројатниот тек на вработување во
претпријатието или установата и за секоја предвидена мерка, особено кога постои закана за вработувањето;
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ϽϽ(в) информирање и консултирање за одлуките кои
можат да доведат до суштински промени во организацијата на работата или во договорните односи,
вклучувајќи ги и оние опфатени со одредбите на
Заедницата (Директива 98/59/EC за колективните
отпуштања и Директивата 2001/23/EC за трансфери
на претпријатијата) (член 4)
2. Национални механизми
Транспонирање на Директивата: механизми за
примена во партнерските земји:
БУГАРИЈА

Директивата е транспонирана со измените и дополнувања-та на Законот за работни односи, при што е
создадена ново посебно поглавје.
Работата за подготовката на предлог-законот беше
направена од страна на работна група на експерти основана од страна на социјалните партнери на национално ниво и јавните власти.

ГЕРМАНИЈА

Германските власти проценија дека не е потребно
да се транспонира Директивата 2002/14/ЕЗ, бидејќи
германското законодавство за заедничко управување,
а особено Законот за пренесување на вработени
(Betriebsverfassungsgesetz) од 1972 година (со измени)
ги надминува барањата на Директивата за информирање и консултирање.

ФРАНЦИЈА

Директивата се применува преку Законот бр. 200532, наречен Закон за програмирање на социјалната
кохезија. Овој закон означува една фаза во развојот
на националните дебати. Во него се наоѓаат
европските цели, но тие не се вистински двигател на
развојот. Уште од 1945 година Франција располага
со систем за информирање и консултирање на
вработените, организиран преку работничките
совети во претпријатијата (се применува кога
претпријатието брои најмалку 50 вработени)
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ИТАЛИЈА

Европската Директива 2002/14/EЗ се транспонира
со Законодавната уредба № 25/2007, донесена на
22 март 2007 година, којаги зајакнува правата на
информирање и консултирање на вработените.
Уредбата е обврзувачка за сите работодавачи
(физички или правни лица), во рамките на приватна
или јавна претприемничка активност, «вклучувајќи и
непрофитна».

РОМАНИЈА

Во Романија Директивата 2002/14/EЗ е транспонирана
во Законот 476/2006, кој стапи во сила во јануари 2007
година, кога таа пристапи кон ЕУ.

Состојбата на законската регулатива за
информирање и консултирање по транспонирањето
на Директивата 2002/14/ЕЗ во последните две
земји-членки
ЗЕМЈА
Бугарија
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НОВИ ПРОЦЕСИ
Во претпријатијата со најмалку 50 вработени, како и
во филијалите/ гранките со најмалку 20 вработени,
Генералното собрание на вработени може да се свика
на барање на 10% од вработените. Генералното собрание има право да избере претставници на вработените, кои учествуваат во постапките за информирање
и консултирање за прашањата наведени во Директивата. Собранието може да ги овласти синдикалните
организации да одлучат за бараните претставници или
само да ги избере. Овие претставници треба да бидат
информирани и консултирани при претстојни масовни
отпуштања или трансфер на вработени.
Законот предвидува две опции: Генералното собрание може да ги избере горенаведените претставници
или да ги поттикне синдикалните организации да го
сторат тоа. Овие претставници ќе бидат информирани
и консултирани во случај на прашања на промени во
активноста, економската состојба, и трудот и работна
сила.
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Романија

Во претпријатијата со најмалку 20 вработени,
согласно барањата на Директивата, работодавачот е должен да информира и да се консултира
со претставниците на вработените. Процесот на
информирање и консултирање се однесува на
претставниците на синдикатите, кога тие се присутни во претпријатието, а кога нема такви, до претставниците на вработените, избрани според законот.
Механизмите за информирање и консултирање можат да бидат дефинирани во колективните договори

Постојат три различни модели во ЕУ:
“Стабилни”
модели

Модели на “Раст”

Модели на
“Намалување”

Австрија, Белгија,
Естонија, ФранБугарија, Кипар,
Данска, Германија, ција, Луксембург,
Чешка, Грција, УнХоландија,
Полска, Словачка, гарија, Ирска, ИтаНорвешка и
Словенија, Шпалија, Литванија,
Шведска
нија и Обединетото Малта, Португалија
Кралство
и Романија

Во некои случаи, националниот закон предвидува
(или не) можност за користење на надворешни консултации (експерти):
ЗЕМЈА

ПРИСТАП ДО НАДВОРЕШНИ КОНСУЛТАЦИИ

ГЕРМАНИЈА

Со согласност на работодавачот, советот може да
побара стручни консултации, платени од страна на
работодавачот.

БУГАРИЈА

Претставниците на вработените не можат да бараат
надворешни консултации.
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ФРАНЦИЈА

Пристап до експерт - сметководител (Работнички
Совет) и експерт - технолог (во претпријатија со над
300 вработени). Плаќањето се врши од страна на
работодавачот. Консултациите поврзани со ЕУ, како
и трговски и правни прашања, се плаќаат со средства од буџетот на работничките совети, за целите
на ИиК.

ИТАЛИЈА

Синдикатите можат да обезбедат консултации, како
и да се вклучат надворешни консултанти на сметка
на синдикалната организација.

РОМАНИЈА

Помошта произлегува од синдикалните федерации
и конфедерации.

3. Резултати од анкетните истражувања: национални извештаи
3.1. ГЕРМАНИЈА
A. Национален контекст: практики кои треба да се
разгледаат
Само околу една петтина од германските членуваат
во синдикат, а процентот на синдикално здружување се
намалува од почетокот на 90-тите години, што делумно се
должи на масовните отпуштања на работници во источногерманскиот производствен сектор, по обединувањето на
Германија. Огромното мнозинство на членови на синдикатот се обединети во главната синдикална конфедерација
DGB, чии грански синдикати како IG Metall и Ver.Di, уживаат автономија и значително влијание.
Колективното договарање најчесто се одвива на
гранско ниво од страна на синдикатите и организациите
на работодавачи. Треба да се напомене дека, сепак, на
системот се врши притисок - некои работодавачи ги напуштаат или одбиваат да се приклучат кон организациите
на работодавачи, а самите договори овозможуваат поголема флексибилност на ниво на претпријатието. Преговорите се водат од страна на синдикатите и организациите
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на работодавачи. Колективните договори се задолжителни
за членовите на синдикалните организации (во пракса за
сите работници) и на организациите на работодавачи кои
ги потпишале.
Работничките совети ги претставуваат работниците
на работното место. Тие имаат широки права кои стигнуваат и до право на вето во некои области. Иако тие не се синдикални органи во буквална смисла, сепак синдикалците
играат важна улога во нив. Во областа на вработувањето, работодавачот е должен да го информира работничкиот совет за потребите од вработени и да ги дискутира
релевантните прашања со него. Освен тоа, работничките
совети имаат право на консултации во врска со обуките.
Тој може да побара од работодавачот да го информира за
слободните работни места во компанијата, но не може да
го спречи објавувањето на огласи за работа, ниту надворешните назначувања. Работодавачот мора да го извести
работничкиот совет, пред да почне да дејствува во областа
на индивидуалното управување со вработените (вработување, класификација и рекласификација, преместување
на други работни места и технолошки вишок). Независно
од тоа, работничките совети можат да се спротивстават на
ваквите мерки само под одредени околности, на пример,
во случај ако овие мерки се спротивни на договорите или
практиките кои се во сила. РС може да му дава предлози
на работодавачот за прашања поврзани со еднаквите можности за жените и мажите и расизмот на работното место.
Работничките совети имаат право да учествуваат во донесувањето на одлуки во бројни социјални прашања, како
оние поврзани со правилата за почитување на трудовата
дисциплина; почетокот и крајот на работното време; паузите за време на работа; намалувањето и продолжувањето на работното време (на пример, дополнителни часови
или делумна невработеност); одмори; правила за пресме-
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тување на платите (на пример, врз основа на систем за
доделување на премии или во зависност од работните
часови); утврдување на премиите и на целите; датумот и
методот на плаќање; поставување на камери или имплементирање на други средства за следење на активностите
или однесувањето на вработените; механизмите за функционирање на социјалните инфраструктури, како кантина
или спортски терен; функционирањето на системот за водење на предлози и воведување на работа во групи. За некои од овие прашања работничкиот совет склучува писмен
договор со работодавачот. Во 2001 година работничките
совети добија нови права поврзани со заштитата на животната средина - работодавачот треба да го вклучи во дискусијата за еколошките прашања, за што понекогаш се бара
писмена согласност од работничкиот совет. Членовите на
советот имаат право на одредено слободно време за извршување на своите задачи во советот, без да се намалува
нивната плата (на пример, за да учествуваат во собранија
или за давање препораки). Работодавачот нема право да
ги отпушта, освен при тешки обвиненија, во согласност со
Работничкиот Совети или Работниот Суд.
Претставниците на европско ниво се назначуваат од
работничките совети. Во европското друштво има правила
кои гарантираат места на синдикалните претставници, а
во многу големи претпријатија - претставници на врвното
раководство во СГП (специјална група за преговори) и во
Управниот одбор.
Здравјето и безбедноста на работа се уредени со Законот од 1973 година за здравствените услови за работа
(Arbeitsicherheitsgesetz), изменет во 1976 година и Законот од 1996 година за безбедноста на работните услови
(Arbeitsschutzgesetz). Работничките совети играат важна
улога за обезбедување на здрави и безбедни услови за работа. Тој се консултира и при назначувањето на делегати
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(претставници) за безбедност (Sicherheitsbeauftragte).
Б. Земјоделскиот сектор: наложува унапредување
на правата
Согласно Законот за работни односи, во секое претпријатие со најмалку 10 вработени, може да се формира
работнички совет (РС). Овој РС треба да биде признаен и
сослушуван од страна на работодавачот, а по некои прашања се применува принципот на заедничко управување.
Поради големината на фармите, овие работнички совети
се малку на број. Според податоците со кои располага
IGBAU, работнички совети има само во околу 150 претпријатија.
Вработените ги избираат членовите на РС, а синдикатите ги поддржуваат овие избори. Синдикатите и институциите кои се занимаваат со обука организираат курсеви
на теми како спроведување на избори, права и обврски на
РС. Изборите на РС се одржуваат на пет години. Синдикатите ги информираат вработените и самите претпријатија,
и помагаат при изборите. Тие можат да ги подобрат правата на РС.
РС е информиран. Тој може да ја шири информацијата писмено или на состаноци во претпријатието.
Во Германија нема синдикални организации во претпријатијата.
Државата може и мора да ги унапреди правата на
РС, како и да ги подобри правата поврзани со заедничкото
управување.
3.2. БУГАРИЈА
A. Национален Контекст: државата треба да вложи повеќе напори
Транспонирањето на одредбите на Директивата за информирање и консултирање во бугарското законодавство
дава можност да се подобри состојбата во претпријатијата
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во врска со информирањето и консултирањето на работниците. Општо земено, социјалните партнери сметаат дека
ова е алатка за интеракција помеѓу вработените и работодавачите во името на благосостојбата на претпријатијата.
Во Бугарија, Директивата за информирање и консултирање е транспонирана преку измени во Законот за
работни односи - преку ново посебно поглавје. Работата
на подготовката на законот се доделува на работна група
составена од експерти, избрани од социјалните партнери,
кои се репрезентативни на национално ниво и од јавните
власти. Конфедерацијата на независните синдикати во Бугарија (КНСБ) и Конфедерацијата на трудот „Поткрепа“ (КТ
„Поткрепа“) нудат заеднички концепт за транспонирање на
Директивата 2002/14 ЕЗ. Еве некои синдикални предлози,
кои се отфрлени од страна на претставниците на работодавачите во работната група:
ϽϽРаботодавачите немаат право сами да свикуваат
собрание;
ϽϽТајно гласање;
ϽϽИнформирањето и консултирањето да се водат од
органите на вработените во претпријатијата во кои
има синдикални организации;
ϽϽРаботодавачот е должен директно да ги информира и консултира вработените во малите и најмалите
претпријатија на Генералното собрание;
ϽϽПроширувањето на Законот за државните службеници;
ϽϽПравото на секторските синдикални организации
да свикуваат собрание во отсуство на синдикално
застапување;
ϽϽЗадолжително постигнување на договор меѓу
работодавачот и претставниците на вработените при
постапката на консултирање.
Откако се применува законот, сведоци сме на спро-
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тиставувањето на две гледни точки:
ϽϽОрганизациите на работодавачи се задоволни
доколку законот ги задоволува минималните барања
на Директивата;
ϽϽГледна точка на синдикалните организации е поинаква од различни причини (одредби кои овозможуваат раководствата да понудат кандидати, недостаток
на јасни критериуми за средствата кои работодавачите треба да им ги обезбедат на синдикалните
организации - се предвидува само „договор“; не се
јасни законските прописи кои ги регулираат правата
на претставниците на вработените и постапките за
информирање и консултирање).
Правата на синдикатите или на претставниците на
вработените, избрани согласно Законот за работни односи, за да ги заштитат социјалните и економските интереси на вработените (во практика речиси секогаш станува
збор за синдикатот) се широки: да бидат информирани и
консултирани при достапноста на проект за масовно отпуштање на вработените (синдикатот или претставниците
на вработените имаат право да достават мислење за проектот за масовни отпуштања до надлежните јавни органи);
да бидат информирани и консултирани при преместување
на активности во претпријатието; да бидат информирани
и консултирани при промена на работниот распоред; да
бидат консултирани при намалување на работното време
поради намалување на производството; да бидат консултирани за проекти за воведување на пофлексибилни услови на работа; да бидат информирани при ослободување
на постојани работни места, за работење со договор на
одредено време и на позиции со полно работно време за
работа со скратено работно време, и обратно.
Претставниците на вработените кои се избрани со
цел информирање и консултирање (или синдикатот или
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претставниците, во случај ако Генералното собрание одлучило да им ги довери овие овластувања) треба да бидат
информирани за економските перспективи и консултирани
за прашањата поврзани со вработувањето, како и со секоја
промена која се однесува на организацијата на трудот и
работните договори. Тие имаат право да бараат информации, да организираат средби со работодавачот и да имаат пристап до сите работни места во претпријатието. Во
Законот за работни односи е одреден минимален рок од
еден месец за запознавање со информацијата, пред спроведувањето на предметната мерка. Времетраењето на
постапката за советување е две недели. Законодавството
му овозможува на работодавачот и на претставниците на
работниците да се договорат за распоредот.
Во случај на масовни отпуштања, работодавачот
е должен навремено да ги отпочне консултациите со
претставниците на синдикалните организации и претставниците за информирање и консултирање, но не подоцна
од 45 дена пред извршувањето на таквите отпуштања,
како и да се направат напори да се постигне договор со
претставниците, со цел да се спречат или ограничат планираните масовни отпуштања и да се ублажат последиците од истите.
Во текот на целиот мандат и во следните шест месеци, синдикалните претставници, кои заземаат високи
позиции во локалната синдикална организација, можат да
бидат отпуштени само со согласност на раководството на
нивниот синдикат или на неговиот овластен орган. Оваа
одредба се применува и за лицата на изборна синдикална
функција на локално, секторско и национално ниво.
За да бидат отпуштени претставници на вработените, избрани за да ги заштитат социјалните и економските
интереси на вработените, како и претставниците избрани
за целите на информирање и консултирање, се бара со-
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гласност од трудовиот инспекторат.
Во согласност со Законот за работни односи, синдикалните активисти на ниво на претпријатие, сектор, односно регионално и национално ниво ќе имаат право, во
однос на нивните синдикални активности, на платено отсуство во износ предвиден во колективниот договор, но не
помалку од 25 часа по календарска година. Колективните
договори склучени на секторско ниво и на ниво на FNSZ /
FITUA претпријатија, обезбедуваат минимум од 40 часа по
календарска година.
Синдикатот има право да користи потребната опрема за вршење на своите задачи.
Определено работно време им се овозможува на
претставниците на вработените избрани за да ги штитат
социјалните и економските интереси на вработените и
на претставниците избрани за целите на информирање и
консултирање, ако нивните функции го бараат тоа - преку
намалување на нивното работно време или дополнителни
дена одмор. Тие исто така имаат право на обука и можат
да побараат соодветно време што им е потребно за целта.
Механизмите треба да бидат определени заедно со работодавачот, во рамките на колективниот договор или на
друг вид на договор.
Во овој контекст КНСБ се залага да продолжи да инсистира за промени во Законот за работни односи во сите
прашања за кои не е постигнат консензус меѓу социјалните партнери.
B. Земјоделски сектор:
Мислењето на ФНСЗ/ ФИТУА (Федерација на независни синдикати во земјоделството)
Колективните договори вклучуваат специфични клаузули за информирање и консултирање:
ϽϽПредставяне на своевременна и разбираема ин•
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Презентација на точни и разбирливи информации за
економската и финансиската состојба на претпријатието;
ϽϽЗадолжително советување пред масовни отпуштања на вработени за постигнување на согласност, со цел да се избегнат или ограничат негативните социјални последици за вработените;
ϽϽПромена на раководството, кога тоа може да ја
влоши ситуацијата поврзана со вработувањето и
работните услови.
Организацијата внимателно ги следи сите проблеми поврзани со примената на Законот за информирање и
консултирање, и развива програма за обука во оваа тема,
за правни и практични аспекти. Во моментов во секторот
Земјоделство, ФНСЗ/ ФИТУА има претставници во 11 претпријатија, но не располага со податоци за вкупниот број
претпријатија во кои се остварува правото на информирање и консултирање (И и К).
Причината за малиот број на претпријатија каде што
се спроведува постапката на информирање и консултирање лежи не само во законодавниот услов во поглед на
бројот на работниците и вработените, но исто така и во
фактот дека сите норми и барања во врска со обврските на
работодавачот се утврдени во колективни договори. Државните службеници кои се членови на синдикатот на ФНСЗ/
ФИТУА не го уживаат правото на информации и консултации, бидејќи ИиК постапката не е регулирана во Законот за
државна службеници, што е уште еден предизвик.
Малите и средните претпријатија се мнозинство во
секторот. Во повеќето случаи, тие не ги покриваат барањата за бројноста на вработените за да може да се развива
активност на И и К. Ова е голема пречка за развојот и имплементацијата на ова право, што навистина е потребно,
без оглед на фактот дека бугарскиот закон вклучува мини-
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мален праг предвиден во Директивата 2002/14/EЗ. Синдикалната организација ги истакнува следните недостатоци:
ϽϽРегулатива треба да се доразвие, за да можат заинтересираните страни да имаат навремени информации;
ϽϽТоа би помогнало да се исполнат социјалните
цели при масовни отпуштања на вработени и при
структурни промени;
ϽϽИако според оваа регулатива потенцијалот од
клаузули за И и К, кои можат да бидат вклучени во
колективните договори, може да биде продолжен во
процесот на преговарање, има социјална тензија,
што може да се избегне и конфликтите можат да
бидат решени.
Во исто време ФНСЗ/ ФИТУА смета дека И и К претставува основно право на сите кои работат во Европа; затоа
праговите во однос на бројноста треба да бидат разгледани
и намалени, па законодавството да ги опфати сите работници и вработени. Понатаму, се смета дека законот мора да
вклучува задолжителен договор помеѓу претставниците на
работниците и работодавачот, во рамките на постапката за
И и К и конечно, националното законодавство треба да регулира платен одмор, број на работни денови резервирани
за извршување на задачите на претставниците на вработените, за нивната обука и др.ние и т.н.
Мислењето на работодавачите и на работниците
Текстот подолу е подготвен од ФНСЗ/ ФИТУА, врз основа на заклучокот на прашалниците пополнети од страна
на работодавачите и претставниците на вработените.
Панел на анкетираните лица: 5 претставници на работодавачи, 10 претставници на синдикати од Федерацијата на независни синдикати од земјоделство. Поконкретно
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станува збор за 4 работодавачи и 8 претставници на синдикални организации (синдикални претседатели), еден
земјоделец и двајца претставници на земјоделски задруги
(5 мажи и 10 жени).
Време и место на одржување на анкетата - на национален работен семинар во Софија, на 1 и 2 ноември 2012
година.
Извештај:
Испитаниците се запознаени со законодавството
кое го регулира информирањето и консултирањето, но во
различен степен. Нивото на знаење е такво, кое укажува
дека можностите предложени од законот не се доволно
искористени од работниците. Законот утврдува во кои случаи работодавачот презема обврска за спроведување на
постапки за информирање и консултирање, и во какви рокови тие треба да бидат спроведени, ннивниот редослед,
начинот на утврдување на претставници на вработените
со кои ќе се одржуваат овие постапки, и соодветно, правата и обврските на претставниците на вработените. Истражувањето покажа дека земјоделците и членовите на земјоделските задруги помалку ја познаваат содржината на текстовите кои ги регулираат процесите на И и К. Покрај тоа,
истражувањето покажува дека недостатокот на знаење се
среќава главно во претпријатија каде нема синдикални
организации. Потребна е активна кампања за популаризација на механизмите на И и К (кампања „be-info“, одржана
од страна на структурите на КНСБ во периодот октомвридекември 2012 година, која опфати 124 претпријатија и ја
покажа користа од овој вид на пракса). Анализата на одговорите покажува желба за совладување на постапката
преку обука, практични совети, склучување на договори
помеѓу земјите. КНСБ неколку години е активна во таа насока, и придонесува кон подобро разбирање на значењето
на И и К; го шири знаењето и придонесува кон формирање
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ставови за решавање на конкретни проблеми, особено во
услови на криза. За да може овој пристап да биде ефикасен, потребно е присуство на синдикална организација факт е дека системот за И и К функционира таму каде што
има синдикална организација.
Разгледувајќи кој ја презема иницијативата за спроведување на Генералното собрание за избор на претставниците за информирање и консултирање, сите интервјуирани
едногласно велат дека таа е во рацете на синдикалните организации. Се разбира, постојат неколку случаи на интервенција од страна на работодавачите, но тие се малку.
Законот го одредува бројот на претставниците на
вработените во претпријатието и тој се почитува. Обуки со
избраните претставници се изведени во одредени региони. Учесниците во анкетата нагласуваат дека специјализирани обуки за избраните претставници од нивната економска структура не се спроведени.
Практиката на ФНСЗ/ ФИТУА покажува дека во бројни прилики законските одредби во однос на информирање
и консултирање го имаат збогатено социјалниот дијалог и
повеќе го развиле колективното договарање.
Утврдени се и општи правила за обврската на работодавачот за информирање и консултирање на претставниците на синдикалните организации при масовни отпуштања и промени кај работодавачот како промени во
активноста, економската состојба и целокупната организација на работното време, итн. Постојат и одделни договори склучени дополнително, надвор од колективните договори. Тие содржат клаузули за спречување на негативни
социјални последици поради промени во структурата на
производството. Анализата на испитаниците и искуството
покажуваат дека текстовите наведени во колективните договори придонесуваат за поголема безбедност, стабилност
и контрола, согласно трудовото законодавство, во според-
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ба со договорите потпишани со претставниците. Договорите додаваат дополнителна сила и тежина на учеството на
вработените во работниот живот и развојот на индустриската демократија.
Како заклучок, сите анкетирани лица изразуваат мислење дека државата треба да преземе сериозни мерки,
за да се стимулира користењето на правото на информираност на вработените, имајќи предвид дека тоа е основно
право. Учесниците во истражувањето изнесоа предлози за
реални санкции за работодавачите кои не ги обезбедуваат
бараните информации. Тоа кореспондира со мислењето на
синдикалните организации и на социјалните партнери во
Бугарија. Според нив, прагот за бројноста на вработените,
кој дава право на информирање и консултирање треба да
се намали - ова барање е сосема оправдано, бидејќи секторот користи значителен дел од средствата и се оценува како
ветувачки раст на БДП на земјата, со помош на европските
фондови. Целите за развојот на овој сектор и поконкретно
- целта за развој на модерно земјоделство на национално
ниво, бараат поголема динамика во општествените односи во најширока смисла на зборот. Истовремено спроведувањето на правото на И и К треба да биде придружено
со збогатување на знаењата и вештините на учесниците
во процесот - конкретно, тоа значи да се обезбеди право
на обука на претставниците на вработените со потребните
средства, кои овозможуваат тој да биде ефективно.
3.3. ФРАНЦИЈА
A. Национален Контекст: Комплексен, ефикасен, но
прагот на бројот на вработени е вистинска пречка во
секторот
Со стапката од 8% синдикално здружени како критериум, Франција е рангирана на опашката во Европа. Француското синдикално движење е составено од повеќе кон-
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федерации, кои се натпреваруваат во борбата за привлекување на нови членови. Основните синдикални конфедерации во Франција се CGT, CFDT, FO, CFTC и CFE-CGC.
Независно од нискиот процент на синдикално здружување
и од нивната наводна поделба, француските синдикати уживаат широка поддршка при избори на работничка
застапеност и способни се успешно да ги мобилизираат
вработените.
Колективното договарање се спроведува на национално и секторско ниво, како и на ниво на претпријатие. За
секое ниво се развиени детални и прецизни правила кои
одредуваат кој има право да учествува во преговорите и
какви услови треба да исполнува колективниот договор, за
да биде валиден. Од гледна точка на покриеноста, колективното договарање на секторско ниво е порелевантно, без
оглед на тоа дека платите дефинирани на ова ниво понекогаш се пониски од минималната плата на национално ниво.
Во Франција има комплексен систем на претставувањето на вработените на работното место, која се базира
истовремено и на синдикалните претставници и на структурите директно избрани од вработените. Кога синдикатот
е присутен во претпријатието, синдикалниот претставник
ја игра главната улога во претставувањето на вработените.
Работничкиот совет има право да биде информиран/ консултиран за различни прашања; тој управува со
социјалната инфраструктура во претпријатието, како кантината на пример. Како што беше напоменато, во некои
случаи, тој учествува во колективното договарање, но тоа
сепак се случува по исклучок.
Правото на информирање ги опфаќа социјалните
(трудовите), економските и финансиските прашања. Групата на социјални прашања вклучува: бројност и видови
вработени; причини за привремено вработување, замена
или скратено работно време; прогнози во областа на вра-
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ботувањето; положбата на мажите и жените; промени во
колективните договори; обука. Групата на економски и финансиски прашања вклучува: сопственост на компанијата;
обрт и профит; ниво на производството; инвестиции и државна помош; доделување на активности на подизведувачи (аутсорсинг); структура на фонд за плата; проекти
поврзани со опрема или методи на производство; изгледите за во иднина. Информациите што се обезбедуваат
за работничките совети и за акционерите, како и оние во
извештајот на ревизорот, треба да бидат исти.
Правото на советување на работничките совети е
ограничено. Работодавачот е должен претходно да се консултира со советот, особено кога се предвидуваат мерки
кои се однесуваат на следниве прашања: бројност и структура на вработените; работно време; услови за работа,
вклучувајќи и обука. Специфичните области во кои работничките совети треба да бидат консултирани се: предлози
за намалување на вработените; значајни структурни промени, како спојувања; научно-развојни политики; масовни
отпуштања на вработени; имплементација на нови технологии; услови за работа и работно време; обука ; здрави и
безбедни услови за работа.
Советодавната постапка не значи дека согласноста
на работничките совети е задолжителна за да се преземат
соодветни мерки. Целта е советот да има можност да го
изрази својот став за ова прашање. Процедурата започнува со писмена комуникација од страна на работодавачот
и треба да се одржи во определен рок пред донесувањето
на одлука, за да се одржи дијалог меѓу двете страни. Механизмот на советодавната постапка е доделен многу јасно
и прецизно, но во пракса неговиот ефект е ограничен. Раководството е обврзано да се запознае со гледната точка
на претставниците на работниците, но не се обврзува да
направи промени во своите проекти во согласност со неа.
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Масовните отпуштања на вработени и преструктуирањето се исклучок од правилото - голем број работнички
совети се обратија кон судот за да ги спречат намерите
на своите работодавачи, со образложение дека не била
спроведена ниту една постапка за советување. Во некои
случаи, како последица на тоа се одложуваат значајни
проекти. Новото законодавство од јануари 2005 година би
можело да понуди алтернатива на т.н. „методолошки договори“, кои се склучуваат со синдикатите (а не со работничките совети). Во овие договори прецизно ќе биде одреден
начинот на кој треба да се одржи советувањето, што сепак
не ја исклучува можноста работничките совети да поднесат тужба до судот.
Во однос на преостанатите прашања, прашањата за
кои се бара согласност од работничките совети се многу
ограничени - на пример, при изборот на структурата за медицинска нега.
Претставниците на вработените имаат право да
учествуваат во работата на Управниот одбор на претпријатието, или во својство на избрани лица од сите вработени,
или во својство на претставници на работниците - акционери. Постои и трета опција - тие можат да учествуваат во
работата на Управниот одбор без да се членови, само со
право да поставуваат прашања.
Француските претставници во органите поврзани со
европските работнички совети и европските компании се
одредуваат од синдикатите. За сметка на тоа, претставничкото тело решава каков да биде механизмот на именување на претставниците на вработените во управните
одбори на европските компании.
Во сите институции, кои се должни да ги почитуваат Законот за работни односи и имаат најмалку 50 вработени, треба да формира комитет за безбедност и здравје при работа.
Синдикалните претставници и вработените кои биле
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синдикални претставници во последните 12 месеци, можат
да бидат отпуштени само по претходна средба со работодавачот и советување на работничките совети и со дозвола на надлежниот инспектор за труд. Претставниците на
вработените и членовите на работничките совети уживаат
истата заштита, но таа е валидна само шест месеци по
завршувањето на нивниот мандат. И покрај овие заштитни
мерки, статистиката на DARES покажува дека годишно се
отпуштаат значителен број такви работници.
B. Земјоделски сектор
Во претпријатијата со над 50 вработени, работничкиот совет (или претставниците на вработените, во зависност од големината) треба да биде информиран и консултиран за прашањата на општествениот баланс, медицинските прашања, преструктуирањето, економскиот комитет.
Неговите членови се избираат.
Претставниците на вработените се избираат и учествуваат во преговорите во претпријатијата со над 10 вработени. Задолжително се поставуваат информативни табли
со цел информирање на вработените. Тие можат да се обратат до инспекторите за труд по сите настанати прашања.
При постоење на проблеми, инспекторите за труд
можат да интервенираат, бидејќи тие го претставуваат Законот, но можат да интервенираат исто така и членовите
на комисијата за колективниот договор (работодавачи и
вработени). Секоја репрезентативна организација назначува свои претставници.
Во земјоделсскиот сектор, ANEFA помагаат на социјалните партнери во информирањето на вработените
по одлуките донесени на национално ниво (на пример, во
областа на социјалната заштита или за мерките на крајот
на работната кариера на вработените). Одлуките се донесуваат од двете страни (бипартитен принцип).
FGA CFDT организира обука на членовите за пра-
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шањата на информирањето и консултирањето. Секое избрано лице подлежи на обука за прашањата на трудовото
законодавство и правата на претставниците на вработените. Синдикалните организации се одговорни за тематиката
на обуката, вклучувајќи ја и комуникацијата со вработените (информативни табли и др.). Од своја страна, обично
работодавачите ги информираат само претставниците на
вработените - информациите обезбедени од страна на работодавачот се во врска со релевантите теми. Синдикатите остануваат привилегирани партнери за сите прашања,
бидејќи обично тие се во можност да учествуваат во дискусии. Тие се квалификувани за голем број прашања, со
оглед на обуката која им се обезбедува.
Системот за информирање и консултирање може да
се оцени од две перспективи:
ϽϽзаконска обврска за одреден степен на лексибилност на овој механизам;
ϽϽВо секторот земјоделство претпријатијата се многу
мали, со што се намалува обемот и значењето на
овој механизам, бидејќи нема претставници кои ги
информираат вработените.
Ако ги земеме предвид спецификите на овој сектор,
поради малата големина на претпријатијата, треба да нагласиме дека правото на информирање и консултирање е
основно право на сите работници. Можната контрола од
страна на инспекторите за труд, под раководство на Министерството за труд, го гарантира остварувањето на ова
право, доколку овие контролни органи познаваат и/или откриваат случаи во кои тоа право не се применува. Во денешно време потребно е зајакнување на законската обврска за информирање и консултирање на вработените. Од
друга страна, законот не може да им нареди на социјалните партнери да се договорат, бидејќи терминот „обврска“ противречи на терминот „преговара“. Државата треба
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што поскоро да ги убеди двете страни во придобивките од
постигнување договор, како и да се обиде да ги олесни
дискусиите на трилатералните состаноци. При неможност
да се постигне договор, државата може да ја преземе иницијативата, преку создавање предлог закон.
Заради малата големина на земјоделските фарми,
невозможно е да се избираат претставници кои ќе преговараат и потпишуваат договори, и ќе ги информираат
и консултираат другите работници и вработени. Со цел
да се надмине оваа бариера, социјалните партнери во
земјоделството склучија договор во 1992 година (AFNCA:
Фонд за финансирање на колективно трудово договарање
во земјоделството). Оваа алатка им овозможи на вработените кои се членови на синдикатот да користат платено
отсуство во случаите каде што тие се отсутни од работа,
со цел да земат учество во преговорите за колективни договори. Работодавачот за ова обезбедува до 0,05% надоместок. Собраните средства се користи за поддршка на
плаќање на надоместоците и за надоместок на направените трошоци од страна на вработените кои се вклучени
во колективно договарање. Ова е од огромно значење во
процесот на информирање и консултирање, бидејќи секој
колективен договор влегува во сила во специфична/ ограничена географска област, и вработените од еден сектор
се вклучени во преговорите за различни прашања. Така,
вработените кои учествуваат во преговорите играат клучна улога во ширење на информации и комуникацијата во
целиот сектор.
Франција има структури/тела, кои го обезбедуваат
тековниот развој на кариерата на работниците и вработените. FAFSEA (Fonds National d‘Assurance Formationdes
Salariésdes Exploitationset Entreprises Agricoles) - Национален Осигурителен Фонд за обука на работниците во
земјоделството и земјоделските фарми - е структура која
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ги обезбедува потребните услуги на работниците и вработените во земјоделството и земјоделски фарми.
Одборот на директори организира различни обуки за
сите сектори. Улогата на FAFSEA се состои во информирање на работниците и вработените за нивното право на
образование и обука со помош на каталози и веб страна.
ANEFA (AssociationNationaledesEtablissementsdeFormation
Agréés) е уште една важна организација која придонесува
за ширење на релевантни информации.
Ограничувањата поврзани со големината на претпријатијата во земјоделскиот сектор се доста тешки. Токму затоа треба да се намали прагот на бројноста на вработените, кој дава право на информирање и консултирање.
Механизмот на информирање и консултирање треба да
оддава предност на избраните претставници на вработените, кои располагаат со истите средства (вклучувајќи време за извршување на активностите), но тоа може да биде
тешко, бидејќи во повеќето мали бизниси е тешко да се
најде кандидати.
3.4. ИТАЛИЈА
A. Национален контекст: Неопходност од проширување на правото на информирање и консултирање
Во Италија главните претставнички тела на вработените - RSU - претставуваат во суштина синдикални структури, независно од тоа што се избираат од вработените.
Две третини од членовите се избираат од сите вработени
и работници од кандидатурите предложени од синдикатите, а последната третина од членовите се избираат само
од синдикатите.
Работничкото застапување на работното место се
базира на Статутот на работниците донесен во 1970 година, во кој се одобрува присуството на синдикатот во
претпријатието. Треба да се нагласи дека законот на син-
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дикалните претставници им овозможува одредени права и
заштита, но не наведени детали во врска со механизмите
за нивно именување.
Со цел разјаснување на ситуацијата, трите најголеми синдикални конфедерации, кои во почетокот на 90-тите
години одржуваа тесни врски меѓу себе, се договорија во
1991 година за создавање на нова структура - RSU. Станува збор за единствен совет на сите синдикати присутни
во претпријатието - две третини од неговиот состав се избираат од сите вработени, а една третина се назначува
од синдикатите (во јавниот сектор членовите на RSU се
избираат од вработените). Структурата е одобрена со договорот од јули 1993 година, а механизмите се развиваат
повторно со договор во декември 1993 година во приватниот сектор и во април 1994 година за јавниот сектор (за
јавниот сектор се објавува и закон во 1997 година).
Независно од овие општи договори, RSU не се создадени во сите претпријатија. Тие многу ретко се среќаваат
во банките и осигурителните компании. Кога не е формиран ниту еден RSU, законот дозволува постоење на старите системи за синдикално застапување, кои се различни во
зависност од колективните договори, но често такви и нема.
Независно од неговата форма на постоење, работничкото застапување на работно место е основано во
суштина од синдикатите. Иако се избрани од вработените,
RSU претставуваат пред сè синдикални совети.
Главната задача на RSU е да учествува во преговорите со работодавачот на работното место. RSU се локалните претставништва на синдикатите, а договорите за
чија сила се создадени, им даваат право да учествуваат
во преговорите за склучување на колективен договор, кој
е задолжителен за фирмата, во рамките на структурата за
преговори.
Според законот, работодавачите за должни да ги ин-
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формираат и консултираат претставниците на работниците за прашањата поврзани со здравјето и безбедноста
на работа, употребата на јавните фондови за индустриско
реструктуирање, масовни отпуштања на вработени и реструктуирање на активности. Повеќето права на информирање и консултирање на RSU се пропишани во секторските колективни договори, а понекогаш и на ниво претпријатие. Обично работодавачот треба да ги информира
и консултира претставниците на вработените по области,
како економската и финансиската состојба на претпријатието, инвестициските проекти, бројноста на вработените, промените во методите на работа, распоредување на
нови технологии, еднаквост на жените и мажите и обуката.
Советодавната постапка може да се изврши во форма на
заеднички совет на работодавачот и синдикатот. Се почесто се случува спроведување на дискусии во рамките на
таквите заеднички совети, кои официјално ја подготвуваат
почвата за колективното договарање и ја обезбедуваат неговата техничка база.
Статутот на вработените ги заштитува членовите на
RSU и синдикалните претставници од дискриминација во
претпријатијата. Во него антисиндикалното однесување
се прогласува експлицитно нелегално. Членовите на RSU
имаат законско право на платено работно време за извршување на нивните активности како такви, чие времетраење е утврдено во Статутот на вработените. Вкупната должина на тоа посветено време за работата на работничкото
застапување е како што следува: еден час годишно/ на
секој вработен во претпријатието и институцијата со бројност до 200 вработени; 8 часа месечно за секоја транша од
300 вработени во претпријатијата и институциите со бројност до 3 000 вработени; 8 часа месечно за секоја целосна
или делумна транша од 500 вработени во претпријатијата
и институциите со бројност над 3.000 вработени. Освен
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тоа, секој член на RSU има право на осум дена неплатено
отсуство за синдикална активност.
Претставниците на вработените имаат право да користат информативни табли. Во претпријатијата со над 200
вработени, RSU или било кое друго претставничко тело на
вработените треба да има работна просторија (соба). Некои секторски колективни договори овозможуваат и ограничено користење на надворешни експерти.
Колективните договори дозволуваат создавање на
координативен совет на ниво група во групации составени од неколку компании или во претпријатија со неколку
објекти. Групните RSU испраќаат свои членови во координативниот совет, каде што обично членуваат и постојаните
синдикални претставници.
B. Земјоделски сектор
Во Италија колективниот договор вклучува клаузули
за информирање и консултирање на вработените (Дел II,
членови 6-7-11-12). Подготовките за остварување на ова
право им се обезбедува на работниците за време на преговарањето и потпишувањето на договорот за вработување.
Дел од работодавачите имаат отпор кога треба да
дадат целосни информации. Овој факт се објаснува, исто
така со бројните мали и средни земјоделски претпријатија
на територијата на Италија. Сегашниот праг е пречка за
работничкото застапување.
Информациите се пренесуваат на работниците преку специфични механизми. За малите бизниси, расфрлани
на територијата на земјата, информациите се обезбедуваат на општи собранија во кои учествуваат вработените. За
големи претпријатија, информациите се даваат во самото
претпријатие, организирано. Треба да се напомене дека
ALPA не располага со податоци за бројот на претпријатијата во кои тоа се случува.
Несомнено синдикалните организации се привилеги-
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ран партнер во социјалниот дијалог, бидејќи тие се директно засегнати од проблемите во претпријатијата. Процесот
на информирање и консултирање има реално значење,
бидејќи помага во градењето заеднички политики во услови на тешкотии во општеството и пазарот на трудот. Во таа
смисла, системот докажува дека навистина е ефективен.
За жал, како што е наведено погоре, прагот за бројноста
на вработените на кои им се дава пристап до ова право
е многу висок за земјоделскиот сектор - би било соодветно националното законодавство да го даде тоа право и на
претпријатијата со бројност од под 50 вработени. Овој чекор би го проширил пристапот до информирањето и консултирањето, како и обуката на многу повеќе работници.
Воведувањето на задолжителниот карактер на информирањето и консултирањето ќе овозможи намалување на
зоната на безправието и за намалување на конфликтите
меѓу социјалните партнери. Добро е системот да се модулира за секоја индустрија, земајќи ги во предвид спецификите и големината на претпријатијата. Во иста линија на
размислување, Законот треба да овозможи склучување на
договори за видот на информациите што работодавачите
треба да им ги обезбедат на претставниците на вработените, како и пристапот до ова право се прошири за да ги
опфати поголем број претпријатија. И конечно, за да можат
претставниците на вработените да го остваруваат своето
право и да ги извршуваат своите задачи, треба да им биде
резервирано платено работно време за целта, како и време за учење.
3.5.РОМАНИЈА
A. Национален контекст: Практиките треба да се
преиспитаат
Во Романија, различните елементи од законодавната
рамка поврзана со информирањето и консултирањето се
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вклучени во следниве законски текстови:
ϽϽЗакон за работни односи - тој го гарантира општото право на вработените на информирање и консултирање;
ϽϽЗакон Бр. 467 од 2006 година за воспоставување
на општа рамка за информирање и консултирање
на вработените, усвоен од Романскиот парламент во
исполнување на обврската за транспонирање на Директивата 2002/14/ЕЗ, пред влезот на земјата во ЕУ;
ϽϽЗакон Бр.54/2003 за синдикатите;
ϽϽЗакон Бр.130/1996 за колективните договори;
ϽϽКолективен договор на национално ниво за периодот 2007-2010 година, чија содржина е предмет на
повторни преговори.
Фокусот на анализата подолу не е во содржината на
релевантните одредби во кои се транспонира Директивата, туку само некои аспекти на имплементација, кои се
уште не се почитуваат во романските претпријатија.
Член 5 предвидува „обврска на работодавачите да
ги информираат и консултираат претставниците на вработените, согласно законодавството во сила на следниве
прашања:
ϽϽМоменталната состојба и прогнозите за развој
на бизнисот и економската состојба на претпријатието;
ϽϽСостојбата, структурата и прогнозите за развој на вработеноста во претпријатието, како и
можните мерки, кои се предвидуваат во присуство
на закана за вработувањето;
ϽϽОдлуките кои можат да доведат до значителни
промени во организацијата на трудот, во договорните односи или работните односи, вклучувајќи ги
и оние наведени во романското законодавство во
врска со специфичните постапки за информирање
и консултирање во случај на масовни отпуштања
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на вработени и преместување на активности на
претпријатието, за заштита на правата на работниците „.
Истиот овој член го предвидува следново:
„Информирањето се врши по такво време, на таков
начин и со таква содржина, што е соодветна, за да им овозможи на претставниците на работниците да го разгледаат
проблемот соодветно и да се подготват, ако е потребно, за
консултирањето.
Консултирањето треба да се одржи:
ϽϽпо такво време, со такви средства и со таква содржина, да им овозможи на претставниците на работниците да го разгледаат проблемот соодветно и да ја
подготват својата гледна точка;
ϽϽна соодветното ниво на раководство и на застапеност, во зависност од разгледуваната тема;
ϽϽврз основа на информациите обезбедени од страна на работодавачот..... и на мислење, кое претставниците на работниците имаат право да го изразат;
ϽϽна таков начин што ќе им овозможи на претставниците на работниците да се сретнат со работодавачот
и да добијат одговор и причина за овој одговор и за
секое мислење што тие можат да го формулираат;
ϽϽсо акцент на постигнување договор во врска со
одлуката за големината на влијанието на работодавачот.„
Истражувањето покажува дека практично консултирањето на синдикатите често се врши како чиста формалност, без навистина да се бараат ефикасни решенија по
патот на социјалниот дијалог.
Синдикатите и претставниците на работодавачите
признаваат дека се известени за законодавството поврзано со информирањето и консултирањето и соодветно ги
запознале своите членови со него. Истовремено се чини
дека малку повеќе од половина претставници на вработе-
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ните знаат за неговото постоење. Меѓу работодавачите,
бројот на запознаени е малку повисок. Оваа констатација
(извор - CESE) покажува вистински недостаток на информации за однесувањето на претпријатието, иако околу
половина од работодавачите изгледа добро ја познаваат
постапката И и К (информирање и консултирање).
Романските работници и вработени на работното
место се претставени од синдикатите. Независно од тоа
законодавство дава можност за избор на претставници
на вработените во претпријатијата и институциите каде
што нема синдикални организации. Локалните синдикални структури имаат право на решавачко учество во колективното договарање, но имаат исто така и широки права
при консултирањето. Во врска со информирањето и консултирањето, работодавачот е должен да го консултира
синдикатот за одлуките кои „можат да влијаат значително
на нивните права и интереси“ (романски Закон за работни
односи), кој опфаќа бројни прашања, како на пример, организацијата на одморите, проблемите со здрави и безбедни
услови за работа, годишните планови за обука и внатрешниот правилник на претпријатието. Синдикатот треба да
се консултира и за прашањата на отпуштањата, и тој има
право на предлози за нивно избегнување или намалување
(работодавачот мора да одговори на неговите предлози,
посочувајќи ги причините за самите отпуштања во рок од
10 дена; тој исто така треба да се консултира со синдикатот за евентуалниот „социјален план“ за намалување на
негативните последици). При трансфер на активности, и
претпријатието кое ги трансферира активностите, и претпријатието што ги презема, треба да се консултираат со
синдикатот. Синдикатот треба да биде консултиран и при
внесување на флексибилно работно време, користење
на социјалните фондови на претпријатието, на пример за
кантината. Правата на информирање и консултирање се
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засилуваат со законодавството за транспонирање на Директивата од 2002 година, што воведува општата рамка
на информирање и консултирање на работниците. Ова е
прифатено во декември 2006 година, а стапува во сила
од 1 јануари 2007 година, обврзувајќи го работодавачот
да ги информира и консултира работниците за моменталната состојба на претпријатието и прогнозите за развој на
работењето на претпријатието, состојбата и прогнозите за
развој на вработеноста, како и во врска со одлуките кои би
можеле да доведат до значителни промени во организацијата на трудот или договорите.
Постојат области во кои синдикатот треба да даде
согласност за да може да се преземат мерки. Таков е случајот кога работодавачот сака вработените да работат над
15 дена по ред или во одредувањето на обемот на работа.
Мерките поврзани со обуките за БЗР треба да се договорат со синдикатот и советот за БЗР. Освен тоа, синдикатот треба да даде согласност за системот на доделување
на премии за неплатените кратки периоди на прекин на
работа поради технички причини, поради намалување на
производството. Членовите на синдикатот загубија голем
дел од заштитата од отпуштање, која ја уживаа порано.
Правото на синдикалните активисти на одредено работно
време за извршување на нивните задачи веќе се утврдува
во колективните договори. Петте дена, на кои имаа право
во минатото, беа отстранети. Претставниците на вработените имаат право на 20 часа месечно. Работодавачот е
должен да обезбеди просторија на синдикатот, за да може
да се спроведе активноста, како и канцелариска опрема,
како што е факс и сл.
B. Земјоделски сектор
Позицијата на АГРОСТАР:
Според одговорите на локалниот партнер АГРОСТАР,
многу работодавачи во земјоделскиот сектор не ги почиту-
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ваат одредбите на законодавството за И и К, и дури велат
дека не сакаат да ги информираат вработените за состојбата на претпријатието. Нивниот однос е во склад со оној на
романската држава, која до неодамна не покажуваше склоност да промовира социјални односи во претпријатијата.
Работодавачот е должен да ги запознае вработените
со нивното право на информирање и консултирање, како и
со други права поврзани со вработувањето. При тоа, голем
број работодавачи не ги почитуваат одредбите за информирање и консултирање на вработените - тие не сакаат да
ги информираат. Почитување на принципот и правото на
И и К е обврска на Федерацијата АГРОСТАР која делува
на различни нивоа за да се постигне целта и да изгради
таков пристап, за претставниците на работниците да можат целосно да ги уживаат своите права. Членството во
синдикална организација претставува суштински услов за
успешното исполнување на правата - информирање постои таму каде што има синдикати - на собири со синдикалните претставници или синдикални членови. Тоа е поради
фактот што овие претставници на работниците се прописно избрани и организирани, особено кога станува збор за
комплексни и тешки прашања, по примерот на колективните договори.
Општо земено, АГРОСТАР го воспоставува недостатокот на ефикасност на процесот за И и К, кој ќе продолжи
да постои се додека голем дел од работодавачите одбиваат да ги почитуваат законите во сила. Моментално не
се само работодавачите гледани во негативен контекст
- Романија е предмет на негативни извештаи и коментари
од страна на Европската Комисија, особено за прашањата
за основните права. Овој поглед на владата не е систематски, како и во повеќето случаи, кога налозите доаѓаат од
Брисел, државата е повеќе склона да ги извршува, дотолку
повеќе што следат проверки за степенот на напредок во
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реформата.
Позицијата на РАБОТОДАВАЧИТЕ:
Анкетирани лица - беа пополнети 7 прашалници. Тие
опфаќаа три сектори, концентрирани во сточарството. Анкетираните претпријатија бројат од 44 до над 300 вработени.
Обработка на одговорите – Во сите случаи, анкетираните лица посочуваат дека работодавачот ги запознал
со нивното право на информирање и консултирање. Од
оваа гледна точка изгледа дека односите помеѓу работодавачите и работниците се нормални. На прашањето дали
работодавецот ги избрал претставниците на вработените,
одговорите можат да се толкуваат на два начина:
ϽϽили работодавачот ги избира претставниците на
вработените (што ретко е случај, ако се имаат предвид следните прашања) и оваа постапка се чини
чудна,
ϽϽили работодавачот го задржува правото да прифати и одобри одреден работник како претставник, но
дали тоа е легално и нормално? Кои се објективните
критериуми за одбивање?
Изгледа вториот одговор се потврдува при следното прашање за изборот на кандидати. Сите одговори се
еднозначни - самите работници ги избираат. Во повеќето
одговори се наведува дека вработените го свикуваат изборното собрание. Во три случаи се вели дека работодавачите одлучуваат (дали фактот дека вкупниот број одговори го надминува бројот на испитаниците значи дека во
некои случаи постапката е заедничка?).
Во повеќето анкетирани претпријатија, се тврди дека
процедурата за И и К е активирана, но без да се наведени
причините за тоа, со исклучок на еден случај во кој во претпријатието е извршено масовно отпуштање и работниците се информирани за развојот на платите и социјалната
заштита. Се разбира, прашалникот не ги опфаќаше причи-
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ните за започнување на постапка за И и К. Недостатокот
на одговор не дава можност да се направат задоволителни заклучоци и може да доведе до погрешна интерпретација - може оваа постапка била користена како средство
за комуникација, но вработените не можат целосно да ги
остварат своите права? Треба да се напомене дека одговорите покажуваат дека во повеќето случаи постои процедурален договор, вклучувајќи ги темите за кои се активира
постапката за информирање и консултирање. Сепак тоа
се случува во големите претпријатија. При пополнување
на прашалникот, испитаниците не даваат детална содржина на постојните договори во нивните претпријатија. Сметаме дека би било од корист да побараме дополнителни
објаснувања на конференцијата.
За информирање за економската и финансиска состојба на претпријатието, споделени се следниве практики:
ϽϽслучај (4 одговори) во кој комуникацијата се одвива со писма, пораки, состаноци. Се чини дека тоа е
неформална постапка;
ϽϽслучај во кој генералниот директор ги известува
вработените на заеднички настани;
ϽϽи конечно случај во кој работодавачот ги информира вработените на Генералното собрание.
Дадените одговори покажуваат дека нема формална
процедура за информирање на вработените за економската и финансиската состојба на претпријатието или ако има
таква, таа не се почитува.
Анкетата не дава одговор на прашањето дали вработените во претпријатието биле запознаени со содржината
на Директивата 2002/14/EЗ, бидејќи, ако се исклучи еден
негативен одговор, нема изразена гледна точка на прашањето. Можеме ли да заклучиме дека отсуството на одговор е еквивалент на полно непознавање на европското
законодавство за ова прашање? Засега членувањето или
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нечленувањето во организации не значи дека правото на
информирање и консултирање на вработените се гледа на
ист начин во сите случаи - според 4 одговори (но само во 2
претпријатија) ова прашање се разгледува во органите на
организацијата, а според 3 одговори тоа не е случај.
Според анкетираните, улогата на државата е од големо значење, бидејќи повеќето од нив ја поддржуваат
идејата дека земјата треба да преземе повеќе мерки за
постапката и практиката за примена на правото на информирање и консултирање. Овој одговор е издржан, бидејќи
истите тие анкетирани лица признаваат дека станува збор
за основно право во ЕУ.
Позицијата на ВРАБОТЕНИТЕ:
Анкетирани лица – беа пополнети 8 прашалници во
различни сфери (земјоделство, цвеќарството, овошни култури, производство на вино, живинарската индустрија).
Обработка на одговорите:
Податоците за бројот на вработените во претпријатијата се оскудни. Има само три дигитални податоци, што
има премногу ограничено значење, а и обично станува
збор за многу мали бизниси. Недостатокот на одговори не
ни дава можност да ја процениме примената на постапката за информирање и консултирање во различните групи
претпријатија.
На ниво на претпријатие, различен е пристапот кон
И и К - во 3 од одговорите ова прашање е покренато, во
2 од нив - не, а за 3 од нив нема одговор. За сметка на
тоа, повеќето анкетирани лица тврдат дека проблематиката на информирањето и консултирањето се гледа на
секторско ниво. На прво место се забележува одржувањето на социјален дијалог на секторско ниво (земјоделство
и рурален развој) - тоа дава можност да се разгледуваат
овие теми, како и други прашања (поврзани на пример со
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европските фондови, нови оперативни програми). Второ,
законодавството во сила, особено она кое произлегува од
ЕУ, ги обврзува работодавачите да ги информираат и консултираат вработените во конкретни случаи - по се изгледа дека на секторско ниво работодавачите ги исполнуваат
своите обврски.
Синдикалната обука е присутна во одговорите на
синдикалнци. Темите се борбата против нелегалната работа, дополнителните работни часови и нивните плати,
почитувањето на колективните договори, земјоделството
и неговиот развој во Европа. Голем број испитаници зборуваат за синдикалните организации, државните службеници, секторските здруженија.
Комуникацијата со персоналот е слаба - само во 3
претпријатија се обезбедува информации на одбори, во 3
други не се дава никаква информација, а претставниците
на 2 не даваат одговор.
Несомнено присуството на синдикална организација
е предност за почитување на правата на работниците всушност испитаниците оценуваат дека информирањето
се смета нормално и се врши навремено, во соодветен момент и во соодветна (адекватна) форма. Важно е да се напомене дека ова се случува кога предметниот синдикат е
репрезентативен. Во спротивен случај, кога претставниците се избираат од страна на работодавачот, тој го користи
механизмот како средство за да прави што сака. Премногу
ретки се податоците за бројот на претпријатијата, каде што
се почитуваат нормалните правила за репрезентативност.
Еден одговор во прашалниците, не дава основа за таков
заклучок. Немаме и никакви податоци за механизмите на
селекција на кандидатите за избор на претставници. Ова
прашање треба задолжително да се разгледа. Практиката
работодавачот сам да ги избира претставниците на вработените се презентирани како задолжителна последица, со
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оглед на фактот дека станува збор за претставници кои се
потчинети на работодавачот. Од друга страна, некои работодавачи не преземаат никаква иницијатива за да се олесни застапеноста на вработените, со образложение дека
„не сакаат да се мешаат во работата на синдикатите“.
Повеќето од синдикалните лидери, кои одговориле
на прашањата за претставниците на вработените се согласуваат со фактот дека синдикатите се привилегиран партнер за спроведување на дијалог со работодавачот. Само
во два одговори се дели спротивно мислење. На улогата
на синдикатите се гледа позитивно доколку повеќето испитаници тврдат дека токму тие треба да ги разгледуваат
прашањата поврзани со колективни договори, социјалното
вклучување, интеграцијата на пазарот на трудот, платите,
БЗР, социјалната заштита. И на крај, на синдикатите им
се доделува улога и во рамките на претпријатието и на
секторско ниво.
Малку испитаници го искажале своето мислење за
ефективноста на постапката И и К. Веројатно тоа се должи
на недостатокот на искуство, од една страна, и недостатокот на комуникација, од друга страна.
За улогата на државата се суди построго што не е
изненадувачки, имајќи го на ум „националниот контекст“
презентиран погоре - правото на информирање и консултирање се смета за основно право на национално и на
европско ниво. Независно од тоа големото мнозинство
од анкетираните нагласува дека недостига вистински интерес од страна на владините институции кон предметот.
Несомнено денешната политичка ситуација е комплексна
и земјата доживува бурен период. Веројатно и затоа добиените одговори се такви. А дали во блиска иднина ситуацијата ќе се подобри?
3.6. РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
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A. Национален контекс: Потребно е забрзување на
реформите
Во Македонија работните односи се регулирани со
Уставот, соодветните конвенции на Меѓународната организација на трудот и Законот за работните односи. Во член
20, став 1 од Уставот на Република Македонија се вели:
„сите граѓани се слободни да се обединат за да ги остварат и заштитат своите политички, економски, социјални и
културни права и своите верувања“. Последните измени
и дополнувања во Законот за работните односи предизвикаа незадоволство од страна на многу граѓани, бидејќи
според нив нема согласност со директивите на ЕУ и начинот на организација на ЕУ. Во 2009 година се прават бројни
измени во законодавството, особено поврзани со масовните отпуштања:
ϽϽВоведување на квантитативна дефиниција на поимот „масовни отпуштања“;
ϽϽОтстранување на обврската да се бараат алтернативи на отпуштањата;
ϽϽМинимизирање на приоритетот на повторно вработување на луѓе кои биле отпуштени од работа.
Критериумите за учество на репрезентативните социјални партнери во бипартитен и трипартитен социјален
дијалог конечно беа спроведени. Синдикатите почнаа да
склучуваат колективни договори во јавниот сектор. Сепак билатералниот и трипартитниот дијалог е кревок, а и
учеството на социјалните партнери во процесот на развој
на политики е незадоволителен.
Според двата репрезентативни синдикати кои учествуваат во социјалниот дијалог - Сојузот на синдикатите на Македонија (CCM) и Конфедерацијата на слободни
синдикати на Македонија (КСС), Економско-социјалниот
совет создаден на национално ниво во 2010 година се уште
продолжува да се воспоставува. Економските и социјални-
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те совети беа изградени на локално ниво, со учество на
претставници на синдикалните организации. Иако Владата зеде мерки за ограниченото склучување на договори за
вработување на одредено време во јавниот сектор, што е
незаконски, уште значителен број на луѓе имаат привремено вработување. Ајде да одбележиме едно достигнување
- по иницијатива на социјалните партнери беше донесен
Законот за европските работнички совети. Тој дава право
на информирање и консултирање, како и на учество на
вработените во европските работнички совети за транснационалните прашања и за поттикнување на социјалниот
дијалог. Освен тоа за прв пат од независноста на земјата
беше усвоен закон, во кој се утврдува минималната плата.
Беа направени и измени во Законот за платите, што доведе до зголемување на платите за 5% од декември 2012
година.
B. Земјоделскиот сектор
Во Македонија во земјоделскиот сектор има 35 претпријатија со вработени над 50 лица, 14 од кои членуваат
во Агро Синдикат.
Во гранскиот колективен договор (земјоделство и
прехранбена индустрија) се предвидени потребните услови за комуникација помеѓу работодавачот и синдикатот, во
рамките на информирањето и консултирањето (член 112):
„Работодавачите се должни редовно и навремено
да ги известуваат вработените за економската ситуација
и развојот како резултат на економската и социјалната положба на вработените, особено за следново:
ϽϽГодишни и повеќегодишните планови за развој;
ϽϽОрганизациони промени;
ϽϽОдлуки кои ги регулираат правата кои произлегуваат од вработувањето;
ϽϽГодишни резултати од активности;
ϽϽДруги економски аспекти;
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ϽϽДруги прашања од взаемен интерес. „
Известувањето се врши писмено или усно во некои
случаи, во локалниот весник, билтен, на собранието или
на друг начин, независно од тоа дали има синдикална
организација. Оваа постапка влегува во надлежност на
претставниците на вработените, но на ниво Претседатели
на синдикалните организации, бидејќи изборот на претставници на вработени не е регулиран со закон. Синдикалните организации ги признаваат за привилегиран партнер во
социјалниот дијалог, за сите прашања поврзани со работните односи.
Прашањата поврзани со информирањето и консултирањето се разговараат билатерално, од гледна точка на
секторот. За Агро Синдикат тие се приоритетни - тој очекува да биде информиран за сите економски и социјални
прашања во развојот на претпријатието.
Покрај несовршеностите на системот за информирање и консултирање во земјата, испитаниците тврдат
дека тој е ефикасен доколку работниците се информирани
за прашањата вклучени во член 112 (цитиран погоре). Истите овие анкетирани сметаат дека државата треба да ги
преземе неопходните мерки за целосно транспонирање на
Директивата 2002/14/EЗ, вклучувајќи и задолжително склучување на договор меѓу вработените и работодавачот
во врска со содржината на информациите и начините на
нивното обезбедување на претставниците на вработените. Во иста линија на размислување, како и во повеќето
земји, одговорите на прашалникот ја прикажуваат на преден план потребата од ревизија на праговите на бројноста
на персоналот за да може да се развие систем за информирање и консултирање.
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РЕЗИМЕ
ПРЕПОРАКИ И ЦЕЛИ
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1. Резиме
Современите трендови на европско ниво покажуваат дека, во овој особено вознемирен период, социјалниот дијалог е средството кое помага за излез од кризата, и
чија наметнувачка природа се должи на бројни структурни
и развојни причини. Иако често е предмет на критика и на
него се гледа скептично, согласно дефиницијата во acquis
communautaire, социјалниот дијалог е предуслов за успехот на „Европската стратегија за вработување 2020“.
Европската стратегија за вработување ја дава рамката („отворен метод на координација“ - Мос), која им овозможува на земјите од Европската унија да ги дефинираат
заедничките цели и предизвици, да споделат информации
и анализи и да ги координираат своите политики за вработување. Интегрирана е во новата Стратегија Европа 2020
(SEE 2020) „Стратегијата за вработување и паметен, одржлив и инклузивен раст“, која е наследник на Лисабонската
стратегија за раст и вработување од јуни 2010 година.
„Вработување, социјални прашања и вклучување“
на Европската комисија соработува со земјите членки,
социјалните партнери, организациите на граѓанското општество и другите субјекти, за да се соочи со предизвиците
на глобализацијата, стареењето на европското население
и развојот на општеството. Таа инсистира на следново:
ϽϽПовеќе работни места и со повисок квалитет;
ϽϽСлобода на движење на работници и координација
на режимите за социјално осигурување;
ϽϽПодобрување на условите за работа преку прифаќање на минимални општи норми за здрави и
безбедни услови за работа, остварување и развој на
социјалниот дијалог на европско ниво, модернизација на синдикалните односи и поддршка на мобилноста на европските работници;
ϽϽСоцијална вклученост.
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Затоа темата на овој Проект е во центарот на вниманието на „Стратегијата Европа 2020“. Во овој контекст, независно од особеностите во нејзината примена на национално ниво, постапката за информирање и консултирање
е средство за развивање на програми и процеси за поттикнување на динамиката на вработување и условите при
склучување на договори. Процесите на преструктуирање,
кои се забележителни во големите претпријатија, треба да
бидат разгледани со целосна транспарентност, и врз основа на прелиминарни предвидувања. По овој повод вреди да
се спомене дека наскоро Европскиот парламент објавува
едно истражување : насловено како „Европска додадена
вредност на мерката на ЕУ поврзана со информирањето
и консултирањето на работниците, прогнозирање и управување со преструктуирањето“ на четири јазици - англиски
(оригинална верзија), германски, шпански и француски. Во
ова истражување1 меѓу другото се истакнува дека „раното
консултирање и обуката можат да имаат позитивно влијание, дури и самата практика да не е толку ефикасна на
ниво на држава членка, како на ниво претпријатие”. Оваа
публикација излегува и покрај присуството на многуте различни механизми за спроведување на постапката за И и К
на национално ниво и на ниво претпријатие кое понекогаш
го отежнува реалното учество на вработените во неа. Овој
голем број механизми, кој се должи на националните законодавства и соодветно различните форми на застапеност,
различните средства со кои располагаат претставниците
на вработените за да можат да ги исполнат своите задачи,
е пречка за зголемување на ефикасноста на механизмот
во земјоделскиот сектор (мали и средни претпријатија).
Можеме да наведеме и други пречки:
1 Извештајот Cercas на комисијата EMPL за вработување
и социјални работи, одобрена на 15 јануари 2013 (P7_TAPROV(2013)0005)
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ϽϽГолемината на земјоделските стопанства - како
што е наведено погоре, овој сектор е составен
главно од мали фарми, што практично ја попречува
постапката на И и К, со оглед на сегашните барања.
И сепак постојат интересни конкретни практики - пример Општите собранија во кои учествуваат неколку
претпријатија (Италија);
ϽϽНедостатоци на национално ниво (изборот на
претставници, политичка волја, игнорирање на
социјалните партнери од работодавачот, одбивање
на работодавачот и др.) - Во повеќето земји има
вакви недостатоци, како во некои случаи, може да
се најдат законски решенија на тешкотиите. Сепак,
се чини дека овие недостатоци се израз на поширок
проблем кој треба да се анализира за да се направи
анализа со која треба да се запознае ЕП2 - едно од
сознанијата во анализата кое треба да се констатира
е очигледната неподготвеност да се „учествува во
оваа игра“, да се работи во партнерство.
ϽϽРазлични категории претставници на работници и
вработени (синдикати, итн.) - Оваа точка е поврзана
делумно со претходната, но истовремено е израз на
длабока проблематика.
ϽϽТешкотиите за наоѓање на кандидати - бројот на
членовите на синдикатот намалува. Ова прашање е
поврзано со претходното.
ϽϽЗаштита на претставниците на вработените - секој признава дека правото на И и К е основно право
вклучено во acquis communautaire. Вообичаената
закана за санкции на претставниците на вработените (вклучувајќи отпуштање) претставува сериозна
пречка за остварувањето на ова право, уште повеќе
дека синдикалните организации со право се сметаат
за привилегиран партнер.
2 ЕП = Европски Парламент

54

Европски проект VS/2012/003/0305
Информирани и искусни за одржливо земјоделство

ϽϽСредства кои им се обезбедуваат на претставниците на вработените - иако недостатокот на такви
средства не е секаде присутен, сепак тоа претставува предизвик во остварувањето на правото. Во врска
со ова треба да се развива правото на обука на
претставниците на вработените.
ϽϽСиндикална обука - во повеќето случаи таа се
организира на работното место, но има тешкотии
со потребните средства, како и со автономијата на
социјалните партнери.
Обработуваните прашања ги одразуваат и причините за ефикасноста на постапката на И и К. Во повеќето одговори се наведува дека кога законот се почитува, постапката е ефективна. Треба да се нагласи дека механизмите
за примена се прашање на национална компетентност начините на информирање на вработените се различни во
студираните земји. Освен тоа во различни земји, содржината на информациите што се обезбедува на работниците
е различна. Истражувањето покажува судир на две основни идеи за ефикасноста на постапката за информирање:
ϽϽРегулатива со закон - содржината на соодветна
информација се одредува по теми, со закон;
ϽϽСклучување на договор кон колективниот договор.
Веројатно регионалната култура е значаен фактор за
содржината на информациите. Важно е информирањето
да се изврши доволно рано, па претставниците на вработените да имаат можност да дејствуваат проактивно, а не
реактивно - во повеќето случаи, токму тоа е во основата на
социјалните тензии.
2. Препораки за разгледување
Постојат различни начини за акција во рамките на
Проектот кога станува збор за двете држави членки кои
последни се приклучија кон ЕУ и за Македонија. Воочивме
две варијанти:
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ϽϽВо некои земји директивата се применува, но има
познати неправилности;
ϽϽВо некои земји директивата е во процес на транспонирање.
Анализата ни овозможува да направиме проценка и
од европска гледна точка. Во тој случај, полето на дејствување се утврдува на ниво европскиот синдикат и соодветно европската федерација на работодавачите. Во овој контекст секогаш треба да се имаат предвид особеностите на
секторот, составен главно од мали фарми.
Проектните реализирани и сумирани презентации на
тековната ситуација направени од страна на земјите-партнери, како и анализите и наодите, ја потенцираат потребата за спроведување на продлабочена студија од страна на
европските синдикати и организациите на работодавачи,
кои ќе бидат предмет на понатамошни активности и идни
заеднички проекти.
A. ЕВРОПСКО НИВО
Анализа:
Во извештајот се прикажани нерегуларностите во
сите земји опфатени со проектот, но во различен степен.
Се даде приоритет на новите земји членки и на земјата
кандидат, но се обрна внимание и на старите земји членки,
каде се среќаваат особено деликатни ситуации. Откриени
се неправилности во две сфери:
1. Социјални партнери:
Изследването на недостатъците трябва да бъде допълнено на по-широка основа, с анкетно изследване по
няколко въпроса:
Истражувањето на нерегуларностите треба да биде
дополнето на поширока основа, со анкета која ќе ги опфати следниве прашања:
ϽϽМеханизми за именување и/ или избор на претставници на вработените;
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ϽϽСодржина на информациите;
ϽϽПрезентација на мислењата на претставниците на
вработените и нивно уважуавње;
ϽϽДостапност и склучување на договори за постапката за информирање и консултирање;
ϽϽОбезбедување на средства (опрема, финансии,
обука) на претставниците на вработените.
Целта е следнава: јасна видливост на почитувањето на правилата и/ или договорите, идентификување на
проблемите, размена меѓу европските социјални партнери
(EFFAT - GEOPA / COPA) и нудење решенија, прилагодени
кон условите во секоја земја. Нудиме пример на решенија:
ϽϽРазвивање на повелба за развојот на консултирањето во претпријатијата, вклучувајќи ги и најмалите фарми, со механизмите за ефикасно застапување
на вработените;
ϽϽМерки на локално ниво, за да се почитува процедурата за информирање и консултирање во партнерство помеѓу синдикалните и организациите на работодавачите на национално ниво;
ϽϽМерки за следење на резултатите;
ϽϽРазмена на добри практики со цел предвидување,
во смисла наведена погоре.
2. Владини институции
Гореспоменатото истражување треба да го опфати и
законодавството - да се издвојат земјите во кои законот го
ограничува правото на информирање и консултирање за
да се направи проценка на пречките (инерција на јавните
власти, содржина на информацијата) и на инструментите
(право на обука, средства со кои располагаат претставниците на вработените, итн.) Ова истражување треба да се
одржи под покровителство на европските синдикални и
федерациина работодавачи; да опфати секоја земја; да се
споредуваат ставовите на локалните социјални партнери
и да се направи анализа на законодавството. Добиените
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резултати од овие национални истражувања потоа ќе се
претстават на јавните власти.
B. НАЦИОНАЛНО НИВО
Земајќи ги во предвид целите на проектот и испорака
на овие цели досега, табелата подолу прикажува листа на
голем број на препораки кои можат да бидат корисни за
заинтересираните страни во нивната пракса и идни активности. Ги повторуваме овие препораки во име на јасноста,
со наведување на имплементацијата статус кво во рамките на овој проект:
ϽϽРазвој на подготвителни активности за создавање
на транснационални органи и/ или механизми за И и
К, како и стимулирање на размената на информации
и најдобри практики за создавање на поволни услови за создавање на овие механизми;
ϽϽРазвој на транснационални мерки, кои им овозможуваат на новите земји членки и на земјите-кандидати да дадат свој придонес во развојот на вклученоста на вработените;
ϽϽРазвој на иновативни активности за управување на
вклученоста на вработените за поддршка на процесот на предвидување на промените и спречување и
решавање на споровите.
Нашите препораки се следните:
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Цел 1 : Развој на активности:
Станува збор за експериментална фаза, доколку
обемот на оваа активност треба да се прошири во целата
Европска унија. На експериментално ниво нашите предлози се следниве:
Мерки – ниво на
имплементација - можности
Создавање на национални водичи со препораки (предвидено во рамките на овој проект)
Планирано и извршено во рамките на проектот

Цели - Метод на работа
Информирање за практиките, споделување мислења
Национални водичи/ упатства за
кои ќе ги користат и синдикалните
организации и претставниците на
вработените

Објавување на национални
прирачници, заедно со збирка
од националните презентации од три работни средби/
работилници (Букурешт - Софија - Скопје) и Аналитичкиот
извештај за состојбата на ИиК
во земјоделството
Планирано и извршено во рамките на проектот

Развој на автономијата на претставниците на вработените

Промовирање на размената на
мислења и средби меѓу националните социјални партнери

Идентификување на тешкотиите и
ограничувањата во реално време
Развој на годишен извештај за
постапките за информирање и
консултирање помеѓу националните социјални партнери (со поддршка и препораки на европските
федерации и нивните национални
членови)

Планирано и извршено во рамките на проектот, со визија
за идни активности

Обука на претставниците на
вработените
Планирано и извршено во рамките на проектот
Промовирање на најдобрите
практики од проектот

Презентација пакетот развиен за
време на Транснационалната конференција

Пополнување на актуелната содржина со заклучоците од овој проект
и активностите за кои се донесени
решенија
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Следење на активностите по
завршувањто на проектот
Во процес на дискусија и координација меѓу партнерите

Мерење на влијанието на резултатите од спроведените активности
Продолжување на процесот на
развој на постапката за И и К на
европско и национално ниво: допрецизирање на правната рамка и
практична имплементација
Еден од петте партнери ЗЧ3 се
обраќа кон Европската комисија
за кофинансирање (Македонија
како земја кандидат нема право да
побара кофинансирање)

3

Цел 2 : Pазработување на транснационални мерки (експериментална фаза):
Мерки – ниво на
имплементација - можности
Транснационални работни
групи
Одржани во текот на проектот

Цели - Метод на работа
Размена на информации, подобрување на координацијата помеѓу
партнерите, фокусирајќи се на
заеднички активности
Дистрибуција на презентациите и
развиениот пакет
(Види Цел 1)

Развивање на форум / платформа за размена на мислења
и коментари преку интернет и
EFFAT мрежа

Можност за осовременување
на искуството и поставување на
актуелни прашања

Во процес на дискусија и координација меѓу партнерите во
поглед на следење на активностите

Развој на содржини на интернет
страна за употреба од страна на
партнерите на проектот

3 ЗЧ = Земји членки
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Презентација на заклучоците,
развиениот пакет и пронајдоците од испитувањето на секторските Совети за Социјален
дијалог
Координација на акциите за
следење

Поттикнување на дебати и размислувања во врска со потребата да
се прошири опсегот на правото на
информирање и консултирање во
секторот на ниво на европските
партнери и Генералниот директорат за вработување, социјални
работи и инклузија
Објавување на финалните забелешки/ документи и препораки

Цел 3 : Развој на активности за иновација (експериментална фаза):
Мерки – ниво на
имплементација - можности

Цели - Метод на работа

Развој на регионални активнос- Развој на систем преку промовити за И и К
рање на локални собири/ работни
состаноци во претпријатијата.
Имплементирање на најдобри Собири/ работни состаноци на лопрактики идентифицирани во калните социјални партнери.
некој друг национален контекст

3. Следни чекори
Финалната Транснационалнат конференција во рамките на проектот, која се одржа на 4 јули 2013, ја потврди
посветеноста и напорите направени од страна на партнерите во однос на промовирање на високото ниво на информираност и вклученост на работниците и вработените
во секторот, и за понатамошно развивање на социјалниот
дијалог во земјоделството . Конференцијата уште еднаш
ја потврди доследна позиција на синдикатите: ако стремиме кон подобро вработување, високо-квалитетни работни
места, добар/ пристоен приход и мотивација на вработените, квалитетот и потенцијалот на работната сила во
земјоделството може да се подобри само со помош на со-
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цијалните заштитни мерки за работниците и вработените,
преку ефикасен социјален дијалог во земјоделскиот сектор. Волјата на учесниците беше изразена во финалниот
документ - Позицијата на Транснационалната конференција презентирана во понатамошниот текст.
Акции може да се превземат на две нивоа - европско и национално. Тогаш европските социјални партнери
можат да го презентираат новиот нацрт извештај за активностите за кои ќе се препорачаат на европско и национално ниво. Оваа конференција може да стане платформа за
преземање и спроведување на одлуките (види акциона
програма). Оваа содржина ќе биде вклучена во агендата
на Секторскиот Советот за социјален дијалог.
4. Финален документ – Позицијата на Транснационалната конференција

Финален документ
ПОЗИЦИЈА
Од учесниците на Транснационалната Конференција
„За подобра вклученост и корпоративната
општествена одговорност за одржливо земјоделство
и подобро и квалитативно вработување
во земјоделството“
4 Јули, 2013 година, Софија, Бугарија
Свесни за зголемување на потребата од ефикасен
социјален дијалог во секторот, за развој и спроведување
процеси и системи за информирање и консултирање во
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земјоделските производствени структури, за подобрување
на капацитетите (знаење и вештини) на вработените за
остварување на тие права,
Водејќи сметка за позитивното влијание на информирањето и консултирањето во предвидувањето и управувањето со реструктуирање и развој и управување со претпријатијата и земјоделските производствени структури,
Земајќи го во предвид прегледот на партнерите на
законодавството во однос на транспонирањето на Директивата 2002/14 и промените направени на националните
законодавства, постоењето на различни механизми за
спроведување на постапката за информирање и консултирање на национално и корпоративно ниво,
Земајќи ја во предвид анализата на процесите на информирање и консултирање во земјоделскиот сектор во
партнерските земји, ставовите и однесувањето на секторските социјални партнери - работодавачите и синдикатите,
Со прифаќање на заклучоците на трите национални
работилници за подигнување на свеста и капацитетот на
претставниците на работниците, вработените и работодавачите на оваа тема и трите национални насоки за процесот на информирање и консултирање и учество на работниците во земјоделството, развиен во трите пилот земји
- Бугарија, Романија и Македонија,
Земајќи ги предвид специфичните карактеристики на
земјоделскиот сектор во Европа и неговата комплексност
на структурата,
Ние се обединуваме за заедничка акција, за подобрување на учеството на работниците и работодавачите во
динамични процеси во земјоделството во Европа и бараме:
ϽϽЕвропските секторски партнери да ја вклучат во
својата агенда темата на информирање и консултирање во земјоделските структури;
ϽϽРазвој на Повелбата за развој на информирање и
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консултирање во претпријатијата, вклучувајќи ги и
најмалите фарми, со механизми за ефикасна застапеност и инклузија/ вклученост на персонал/ кадар;
ϽϽТреба да се преземат законски измени во рамките на информирање и консултирање на европско и
национално ниво;
ϽϽПреговарање и согласност за локалните мерки во
партнерство помеѓу синдикатите и организациите
на работодавачи на национално ниво, со цел да се
усогласат со постапката за информирање и консултирање во секторот со помош на механизмите на
Заедничката земјоделска политика;
ϽϽПромовирање на размена на добри практики меѓу
земјите-членки, со цел да се предвиди, управува и да
се учествува во промена (во рамките на значењето на
постапката за информирање и консултирање), која ќе
придонесе за градење на транс-националните тела за
информирање и консултирање во секторот;
ϽϽРазвој на транснационални мерки за да им се
овозможи на новите земји-членки и земјите-кандидатки да придонесат за развојот на вклученост на
вработените (работници и вработени)
ϽϽРаботниците и вработените во земјоделските фарми да може да иницираат активности за градење на
капацитетите за образование на информирање, консултирање и вклучување во процесот на управување;
ϽϽИмплементација на иновативни менаџмент активности за вклучување на вработените за поддршка на
процесот на прогнозирање промени и управување
со промените, спречување и решавање спорови и
конфликти во секторот.
Овој финален документ ќе биде презентиран на
Европските секторски социјални партнери во земјоделството и сите засегнати страни на национално и европско ниво.
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To the Reader
The activity of agricultural trade unions is determined
by the development of the sector, employment and income issues, the quality and security of jobs. The respect for and the
focus on the most cherished wealth – the human capital – is at
the core of this activity.
With a view to contribute to further deepening and broadening of industrial democracy, and, in particular, to the observance and implementation of the labor and social rights of
workers and employees in the agricultural sector, in the course
of one year we delivered on an EU-funded project “Informed
and Experienced for Sustainable Agriculture” – enhancing the
information and consultation capacity of the social partners in
the agricultural sector with the aim of ensuring active involvement in employment and sustainable agriculture, in partnership with the European Federation of Food, Agriculture and
Tourism – EFFAT, the sector trade union organizations of Republic of Macedonia, Romania, Germany, France, Italy, and
employers’ organizations from Bulgaria – the Association of
Agricultural Producers in Bulgaria, and the National Union of
Agricultural Cooperatives in Bulgaria with which the Federation of Independent Trade Unions in Agriculture maintains an
active dialogue.
The agricultural sector across Europe has been for quite
a few years in a process of restructuring, crisis situations and
austerity measures, which have resulted in ongoing changes
in the working environment. Hence, the need for workers and
employees to be knowledgeable and flexible and to constantly upgrade their capacity.This requires access to information
and training and retraining opportunities. The risks threatening
businesses, the occurring changes and the consequences affecting the human factor should be studied, anticipated well in
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advance, and managed in such a way as to allow workers to
adapt, to prevent or overcome any social implications and tension. The only way to achieve this is by means of a dialogue
and joint efforts.
The workers’ right to information and consultation and
participation is a shared European value safeguarded in the
Charter of Fundamental Rights and enshrined in the primary
legislation of the European Union and a number of directives
which lay down the workers’ labor, social and trade union
rights.The information and consultation process is a tool facilitating the dialogue between employers and employees with a
view to ensuring better working conditions, higher productivity
and quality of the output, and fostering the cooperative corporate culture.
A crucial factor in this process is Directive 2002/14/EC
of the European Parliament and of the Council establishing a
general framework for informing and consulting employees in
the European Community, which, being transposed into the
domestic legislations, lays down the employer’s obligation
to provide specific information to the elected representatives
of workers and employees and to conduct consultations with
them on matters related to that information.The system regulated by law entitles workers and employees to be informed
and consulted on crucial issues relevant to the enterprise, and,
above all, to take part in managing the processes. The practical implementation of this legal option has yielded some additional benefits which encourage workers and employees to
perform their tasks more efficiently and against better quality.
It is only the worker who is informed and happy with the attitude received that can be motivated and efficient.
The right to information and consultation is a right enjoyed by all workers and employees, not only by trade union
members. The project activities have shown that the information and consultation system under Directive 2002/14 is under-
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developed in enterprises that lack a trade union organization.
The fact is that the information and consultation system
is effective and efficient in enterprises which have a high or
medium level of trade union organization of workers and employees, and a culture for having a dialogue. Moreover, information and consultation enriches and fosters the social dialogue. A distinctive feature of the agricultural sector is the large
number of small- and medium-sizedeconomic entities, which
are not easily accessible for the purpose of establishing trade
union organizations within them; hence, limited opportunities
for the exercise of collective labor and civil rights. Furthermore,
this is an impediment to the exercise of the right to information
and consultation in the sector.
In view of the above, the Federation of Independent
Trade Unions in Agriculture, together with the project partners,
has been making targeted efforts to disseminate useful information among both employees and employers about the possibilities to exercise the right to information and consultation
for the purpose of crisis management and overcoming social
tension in agricultural enterprises, and to ensure the exchange
of best practices in implementing this system in Italy, Germany
and France.
In conformity with the project objectives, a survey was
conducted within the project cycle whose purpose was to study
the information and consultation process in the workplace, and
the mindset, attitudes and behavior in relation to this process
in the agricultural sector.
The analysis of the implementation of the right to information and consultation in agriculture in the partner countries
is a unique accomplishment for the sector which enhances
the possibilities for a social dialogue in the sector and has a
positive impact on the efficiency of this dialogue.The practical experience accumulated over time by the project partner
organizations in terms of collective labor bargaining was re-
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viewed and analyzed also through the prism of the information and consultation systemsand was related to the opportunities to enhance the workers’ involvement in the enterprise
governance. The positive practices in terms of special clauses
in the collective bargaining agreements in conformity with the
relevant legal provisions, which regulate the information and
consultation processes, are available to all the partners and
stakeholders interested in this topic.
The three national workshops held in the three pilot partner countries have contributed to improved knowledge and
understanding of information and consultation among workers
and employees and employers, and have helped identify further possibilities for actions by the social partners.
This project has enabled us to produce a representative,
though partial, snapshot of the current state of affairs of the
information and consultation processes in the agriculturalsector. We can thus confirm that information and consultation is
a shared European value at the basis of the European social
model which the trade unions have fought for over the last 50
years and shall continue to defend and develop. At present
the need to have communication and a dialogue, to develop
and implement the information and consultation processes
and systems in agricultural farms, to foster workers’ knowledge and skills in terms of exercising these rights is clear and
well understood. We, the agricultural trade unions, believe that
the Common Agricultural Policy has a potential to ensure the
integration of the information and consultation of workers and
employees in this sector; this potential should be utilized and
enhanced. The specific proposals are a part of the Political
Declaration of the Participants in the Transnational Conference held within the framework of the project.
The Transnational Brochure on Information and Consultation in Agriculture is an important outcome from the partnership activities under this project. The brochure is an informa-
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tion and analytical reference materialabout agriculture in Europe, in particular in the area of information and consultation
in the partner countries; it providesthe stakeholders with some
potential solutions and recommendations in terms of improving
the employees’ and the employers’ involvement in the current
dynamic processes. The brochure is part of the whole package
of materials produced under this project – National Guidelines
/ Recommendations for improving the information and consultation processes in agriculture in the national context of the
three pilot countries – Bulgaria, Romania and Republic of Macedonia –, an Analytical Report on information and consultation
processes in agriculture, brochures, leaflets, etc.
We hope that this brochure will be instrumental in improving the legal framework regarding information and consultation in the workplace in the agricultural sector and in promoting industrial democracy in the sector by contributing to better
informed and more experienced social partners.
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THE LEGAL FRAMEWORK –
SUMMARY OF THE SURVEYS
CONDUCTED
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1. European framework for information/consultation
The European law-maker has introduced Directive
2002/14/ЕO with a view to ensuring a minimum framework for
the purpose of information/consultation.
“Information shall be given at such time, in such fashion
and with such content as are appropriate to enable, in particular, employees’ representatives to conduct an adequate study
and, where necessary, prepare for consultation.” (Article 3)
Consultation shall be conducted:
ϽϽ“at such time ….. and with such content as are appropriate”;
ϽϽat the relevant level of management and representation, depending on the subject under discussion;
ϽϽon the basis of information supplied by the employer,
… and of the opinion which the employees’ representatives are entitled to formulate” (Art. 4)
ϽϽthe consultation procedure shall also “enable employees’ representatives to meet the employer and obtain
a response, and the reasons for that response, to any
opinion they might formulate”;
ϽϽwith a view to reaching an agreement on decisions
within the scope of the employer’s powers” (Art. 4)
Information and consultation shall consist of:
ϽϽа) information on the recent and probable development of the undertaking’s or the establishment’s activities and economic situation ;
ϽϽb) information and consultation on the situation, structure and probable development of employment within
the undertaking or establishment and on any anticipatory measures envisaged, in particular where there is a
threat to employment;
ϽϽc) information and consultation on decisions likely to
lead to substantial changes in work organization or in
contractual relations, including those covered by the
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Community provisions (Council Directive 98/59/EC of
20 July 1998 on the approximation of the laws of the
Member States relating to collective redundancies and
Council Directive 2001/23/EC of 12 March 2001 on the
approximation of the laws of the Member States relating
to the safeguarding of employees’ rights in the event of
transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses) (Art. 4)
2. National mechanisms
Transposition of the Directive – mechanisms for
application in the partner countries:
BULGARIA

The Directive has been transposed by means of amendments to the Labor Code – a special new chapter has
been introduced. The draft of the amendments was
ensured by an expert working group consisting of the
nationally representative social partners and the public
authorities

GERMANY

The German governments deemed the transposition of
Directive 2002/14/EC unnecessary, as the German legislation regarding joint management, in particular the 1972
Works Council Constitution Act (Betriebsverfassungsgesetz) (amended), goes beyond the scope of the requirements laid down in the Directive in terms of information
and consultation.

FRANCE

The Directive has been transposed by means of Law No
2005-32: Social Cohesion Programming Act.
This law has set a new beginning in the development of
national debates. While it incorporates the European objectives, they are not the real driving force of development.
It is since 1945 that France has had a system for informing and consulting employees based on works councils in
enterprises (such councils being established in enterprises
with least 50 employees)
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ITALY

Decree No 25/2007 adopted on 22 March 2007 transposes the European Directive 2002/14/EC and strengthens
the employees’ entitlement to information and consultation. The Decree is applied with respect to any employers
(both legal and natural persons) involved in either private
or public entrepreneurial activities, including non-for-profit
ones.

ROMANIA

The Directive 2002/14/CE has been transposed in Romania by means of Law 476/2006 which comes in force in
January 2007 – the access of Romania to the EU.

The status of the legal framework regarding information and consultation after the transposition of Directive
2002/14/EC in the two latest member states
COUNTRY

NEW PROCESSES

Bulgaria

In enterprises with at least 50 employees, as well as in
branches with at least 20 employees, the employees’
General Assembly can be convened at the request of 10%
of the employees. The General Assembly is entitled to
elect employees’ representatives, who will take part in the
information and consultation procedures in relation to the
issues laid down in the Directive. The legislation provides
for two options: the GA can either elect the above representatives or empower the trade union organizations to do
so. These representatives shall be informed and consulted
in the event of changes in the activity, the economic standing, and the labor and workforce arrangements.

Romania

Where the enterprise has at least 20 employees, the
employer shall be obliged, in conformity with the requirements of the Directive, to inform and consult the employees’ representatives. The information and consultation
process shall be referred to the trade union organization in
case the enterprise has such an organization, and to the
lawfully elected representatives of the employees in case
the enterprise does not have a trade union organization.
The information and consultation arrangements can be
defined in the collective bargaining agreements.
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There are three different models within the European
Union:
“Stable” models

“Upward” models

Austria, Belgium,
Estonia, France,
Denmark, Germany, Luxemburg, Poland,
the Netherlands,
Slovakia, Slovenia,
Norway, and Sweden Spain, and the UK

“Downward” models

Bulgaria, Cyprus,
the Czech Republic,
Greece, Hungary,
Ireland, Italy,
Lithuania, Malta,
Portugal, and
Romania

The national legal frameworks vary in terms of allowing
the use of external consultations (experts):
COUNTRY

ACCESS TO EXTERNAL EXPERT ADVICE

GERMANY

The works council may, with the employer’s
consent, approach external experts for consultations, for whom the remuneration is ensured by
the employer.

BULGARIA

The employees’ representatives are not entitled to
external expert advice.

FRANCE

Access to a certified accountant (the works council) and a technology expert (in enterprises with
more than 300 employees). The remuneration is
ensured by the employer. The funds for consultations pertaining to the EU, and commercial and
legal matters come from the budget of the works
council (for the purpose of I and C).

ITALY

The trade unions are entitled to provide advice
and to hire external consultants at the expense of
the trade union.

ROMANIA

The assistance is ensured by the trade union
federations and confederations.
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3. Results from the surveys – national reports
3.1. GERMANY
А. National context – practices should be reviewed and
reconsidered
Only one-fifth of the workers and employees are trade
union members, and the rate of trade union association has
been dropping since the early 90’s: this is partly due to mass
redundancies in the East German manufacturing sector after
the unification of the two parts of Germany. The prevailing majority of the trade union members are united in the main trade
union confederation DGB. Its trade union members, such as
IG Metall and Ver.Di, enjoy a considerable degree of autonomy
and influence.
Collective bargaining is conducted by the trade unions
and the employers’ organization mostly at the sector level. It
should be emphasized, however, that the system is subject to
pressure – some employers either leave the employers’ organizations or are reluctant to join them, and the agreements
allow for more flexibility at the enterprise level. The negotiations are conducted by the trade unions and the employers’
organizations. The collective bargaining agreements are binding for trade union members (usually all the employees are
trade union members) and for the members of the employers’
organizations that have signed them.
Works councils represent employees in the workplace.
They have broad powers, which include the right to a veto
in some areas. While the councils are not trade union bodies, trade union members play an important role in them. In
the area of employment, employers are obliged to inform the
works council about staffing needs and to address any relevant matters with it. Furthermore, the works council is entitled
to consultation on training issues. While it can demand that
the employer provides information about vacancies, the coun-
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cil does not have the right to prevent either the advertising of
vacancies or external recruitments. Employers are obliged to
inform the works council before taking any actions in terms
of individual staff management (employing staff, ranking and
re-ranking, relocation from one position to another, and dismissals). However, the works council has the right to challenge
such measures only under specific circumstances, e.g. where
such measures are contrary to effective agreements and practices in place. Moreover, the council is entitled to put forward
proposals regarding gender matters. It is also entitled to participate in decision-taking on a variety of issues: work discipline
matters; working hours schedule; regular breaks during working time; shortening and extending working hours (e.g. overtime or partial unemployment); paid annual leaves; rules for
calculating the remuneration (e.g. on the basis of bonuses or
working hours); determining bonuses and objectives; the date
and method of remuneration payment; installation of CCTVs
or other surveillance devices for monitoring employees’ activity and behavior; arrangements for ensuring the social infrastructure, such as a canteen or sports facilities; a functioning
system for making proposals and introducing group work. The
works council concludes written agreements on some of these
matters with the employer. In 2001 the works council received
new competences in relation to environmental protection – the
employer shall involve the council in the discussion on environmental issues, and in some cases the written consent of
the works council shall be required. The members of the works
council are entitled to use a part of their working time for the
purpose of council-related activities (e.g. taking part in meetings or putting forward proposals); this does not entail any deductions from their remuneration. The employer does not have
the right to dismiss such members, unless they have commit-
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ted a serious breach; such dismissals are conditional on the
consent of the works council or the labor tribunal.
The representatives at the European level are nominated
by the works council. European multinational companies apply rules which safeguard the jobs of trade union representatives, and very large enterprises apply such rules in respect of
the representatives of the senior management of SNGs1 and
works councils.
Health and safety at work are regulated in the Health at
Work Act of 1973 (Arbeitsicherheitsgesetz), amended in 1976,
and in the Safety at Work Act of 1996 (Arbeitsschutzgesetz).
The works council plays an important role in ensuring health
and safety at work. The council shall also be consulted in relation to the designation of safety at work delegates (Sicherheitsbeauftragte).
B. Agricultural sector – the rights need to be improved...
The Labor Code stipulates that any enterprise with at
least 10 employees is entitled to establish a works council
(WC). This council shall be recognized by the employer and
its views and opinions shall be taken into consideration; furthermore, the principle of joint management shall be applied in
relation to some matters. Due to the size of agricultural farms,
there are few such councils. According to the data available to
IGBAU, only 150 enterprises have WCs.
The members of WCs are elected by workers and employees. The trade unions support the choice made. The trade
unions and the training institutions organize courses on topics, such as elections, rights and obligations of works councils.
The elections for WCs are held every five years. The trade
unions inform the employees and the enterprises and facilitate
the election process. Elections may be an opportunity to enhance the rights of WCs.
1 SNG – Special Negotiation Group
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The works council receives information, which it can further disseminate either in a written form or verbally at meetings.
The enterprises in Germany do not have trade union organizations.
The state can and should strengthen the rights of WCs,
and improve the rights related to joint management.
3.2. BULGARIA
А. National context – the state should make more efforts
The transposition of the Directive regarding information
and consultation into the Bulgarian legislation allows improving
the situation in enterprises in terms of informing and consulting
employees. By and large, the social partners perceive this as
a tool for interaction between employees and employers to the
benefit of the enterprise.
In Bulgaria the Directive has been transposed by means
of amendments to the Labor Code – a dedicated new chapter has been inserted. The drafting of the amendments was
assigned to a working group whose members were experts
from the social partners who are representative at the national
level and from the public authorities. The Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria (CITUB) and the Confederation of Labor Podkrepa (CL Podkrepa) came up with a common concept regarding the transposition of Directive 2002/14/
EC. Here are some of the trade union proposals which were
rejected by the employers, members of the working group:
ϽϽEmployers shall not have the right to convene a general assembly;
ϽϽSecret voting ;
ϽϽInformation and consultation shall be conducted by
the employees’ bodies in enterprises that have a trade
union organization ;
ϽϽEmployers shall be obliged to directly inform and
consult employees in small and minor enterprises at
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general assemblies ;
ϽϽBroadening the scope the Civil Service Act ;
ϽϽThe right of sector trade union organizations to convene the employees’ general assembly in the absence
of a trade union organization ;
ϽϽMandatory agreement between the employer and the
employees’ representatives in the consultation procedure.
Since the law has been applied we have witnessed confrontation in two perspectives:
ϽϽThe employers’ organizations are happy with the law
to the extent to which it reproduces the minimum requirements laid down in the Directive ;
ϽϽThe position of the trade union organizations is different due to other reasons (provisions which entitle
employees to nominate candidates; the lack of clearcut criteria in terms of the arrangements provided to
employees by the employer – only an “agreement” is
envisaged; the legal provisions regulating the rights of
employees’ representatives and the information and
consultation procedures are not clear).
The trade unions or the employees’ representatives
elected in conformity with the Labor Code to represent the employees’ social and economic interests (in practice, it is always
the trade unions) have a broad range of rights: to be informed
and consulted in the event of planned mass redundancies (the
trade union or the employees’ representatives are entitled to
put forward their position on the mass redundancies project
before the competent public authorities); to be informed and
consulted in the event of relocation of activities of the enterprise;
to be informed and consulted in the event of changes in the
working schedule; to be informed and consulted in the event of
a reduction in the working hours due to downsizing the output;
to be consulted on projects regarding the introduction of more
flexible working conditions; to be informed in the event of vacan-
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cies in the permanent positions for employees with fixed-term
employment contracts, and in the full-time positions for employees who work on a part-time basis, and vice versa.
The employees’ representatives elected for the purpose
of information and consultation (or the trade unions or representatives in case the general assembly has taken a decision
to empower them) shall be informed about the economic prospects and consulted on employment matters, as well as on any
changes related to working arrangements and employment
contracts. They are entitled to request information, to organize meetings with the employer and to have access to all the
workplaces across the enterprise. The Labor Code provides
for a minimum one-month term for receiving and examining
the information before the relevant measure is applied. The
consultation procedure has a two-week duration. The legislation enables the employer and the employees’ representatives
to agree on the time limit.In the event of mass redundancies,
the employer is obliged to open consultations with the representatives of the trade union organizations and the information
and consultation representatives in a timely manner, but not
later than 45 days prior to carrying out such redundancies, as
well as to make efforts to achieve an agreement with the representatives in order to prevent or limit the mass redundancies
planned and mitigate the consequences therefrom.
During the entire mandate and six months thereafter the
trade union representatives who have management positions
within the local trade organization in the workplace may be
dismissed only with the consent of the central management of
their trade union or a body authorized thereby. This provision
also applies with respect to individuals in elected trade union
positions at the local, sector and national levels.
As regards the dismissal of elected employees’ representatives and representatives elected for the purpose of information and consultation, the consent of the Labor Inspection
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is required with a view to protecting the employees’ social and
economic interests.
Pursuant to the Labor Code, trade union activists at the
enterprise, sector, regional and national levels shall be entitled, in relation to their trade union activity, to paid leave in the
amount provided for in the collective bargaining agreement,
but not less than 25 hours per calendar year. The collective
bargaining agreements concluded at the sector level and at
the FNSZ/FITUA enterprise level provide for a minimum of 40
hours per calendar year.
The trade union is entitled to the necessary facilities for
performing its activities.
The employees’ representatives elected to protect the
employees’ social and economic interests and the representatives elected for the purpose of information and consultation
are entitled to some working time if their functions require so –
either their working hours are reduced or they use some additional days of paid leave. They are also entitled to both training
and the time needed for that. The arrangements are made with
the employer and are included either in the collective bargaining agreement or another type of agreement.
In this context CITUB specified that it would continue its
efforts aimed at amendments to the Labor Code where no consensus is reached between the social partners.
B. Agricultural sector
Position of FNSZ/FITUA (Federation of Independent
Trade Unions in Agriculture)
The collective bargaining agreements contain specific
provisions regarding information and consultation:
ϽϽProviding precise and comprehensible information
about the economic and financial standing of the enterprise;
ϽϽMandatory consultations prior to any mass redundancies in order to achieve an agreement and thus prevent
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negative or restrictive social consequences for workers
and employees;
ϽϽChanges in the management where such changes
may deteriorate the situation in terms of employment
and working conditions.
The Organization has closely followed up any issues
related to the application of the Information and Consultation
Act and has developed a training program on the legal and
practical aspects of this topic. At present the FNSZ/FITUA has
representatives in 11 agricultural enterprises; however, it does
not have data about the total number of enterprises where the
right to information and consultation (I and C) is exercised.
The reason for the small number of enterprises where the information and consultation procedure has been implemented
relates not only to the legislative requirement concerning the
number of workers and employees, but also to fact that all the
norms and requirements regarding the employer’s obligations
are laid down in the collective bargaining agreements. The civil
servants who are trade union members of FNSZ/FITUA do not
enjoy the right to information and consultation, as the I & C
procedure is not regulated in the Civil Service Act, which is yet
another challenge.
The majority of agricultural undertakings are minor and
small. In most cases they do not meet the requirements in
terms of the number of staff in order to be entitled to an I and C
procedure. This is a substantial hurdle to the development and
implementationof this right which is indeed necessary regardless of the fact that the Bulgaria legislation has introduced the
minimum threshold defined in Directive 2002/14/EC. The trade
union organization identified the following gaps:
ϽϽThe regulation needs to be fine-tuned in order for
stakeholders to receive timely information;
ϽϽThis would facilitate the delivery of the social objectives in the event of mass redundancies and structural
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changes;
ϽϽWhile the current regulation allows for the potential
range of I and C provisions, which may be included in
the collective bargaining agreements, to be broadened
in the negotiation process, there is social tension, which
can be prevented and conflicts can be resolved.
In the context of the above, FNSZ/FITUA firmly believes
that I and C constitutes a basic right of all workers across Europe; therefore, the thresholds regarding the number of staff
should be reviewed and lowered, which will allow covering all
the workers and employees. Furthermore, it considers that the
law should provide for a mandatory agreement between the
employees’ representatives and the employer to be reached
within the I and C procedure. Lastly, the national legislation
should regulate the paid leave, the number of paid working
days allocated to the tasks of employees’ representatives,
their training, etc.
Position of EMPLOYERS and EMPLOYEES
The text below has been produced by FNSZ/FITUA on
the basis of the summary of the questionnaires filled out by
employers and employees’ representatives:
The interviewees include 5 representatives of employers, 10 representatives of trade unions from the Federation of
Independent Trade Unions in Bulgaria, i.e. 4 employers and
8 representatives of trade union organizations (chairpersons),
1 farmer and 2 representatives of agricultural cooperatives (5
men and 10 women).
Time and place of the survey: a national workshop held
in Sofia on 1 and 2 November 2012.
Findings:
The interviewees are familiar with the legislation introducing information and consultation, but the degree of knowledge differs. The level of knowledge is such that the opportunities provided by the law are underused by employees. The law
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defines the cases where the employer is obliged to conduct
an information and consultation procedure; the time limits, the
terms and procedure for designating the employees’ representatives with whom the procedure will be held, and, respectively, the rights and obligations of the employees’ representatives. The survey findings show that farmers and the members
of agricultural cooperatives are less familiar with the provisions
regulating the I and C processes. Moreover, this lack of knowledge is common mostly to enterprises which do not have a
trade union organization. A proactive awareness-raising campaign is needed to advocate the I and C mechanisms (the BeInfo campaign conducted by CITUB structures in October-December 2012 covered 124 enterprises and proved the benefits
of such a practice). The analysis of the responses showed a
wish to learn more about the procedure through training, practical advice, agreements between the parties concerned. CITUB has been active along this line for many years now and
has contributed to a better understanding of the meaning of I
and C; it has disseminated knowledge and has assisted in developing attitudes for solving specific issues, especially under
the crisis conditions. In order for this approach to be efficient,
the presence of a trade union organization is needed – the
findings show that the I and C system is effective where there
is a trade union organization.
As regards who takes the initiative for holding the general assembly for the election of representatives for the purpose of I and C, all the interviewees are unanimous in their
response: the trade union organization. Of course, there are
several cases of interference by the employer; these are, however, few cases. The law defines the number of employees’
representatives, and this requirement is observed. Trainings
with elected representatives have been held in some regions.
The respondents emphasize that no specialized trainings for
the elected representatives from their economic entity have
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been held.
FNSZ/FITUA’s practice has proved on numerous occasions that the legal provisions regarding information and consultation have enriched the social dialogue and have further
developed the collective bargaining.
The law also lays down some general rules regarding
the employer’s obligation to inform and consult the employees’ representatives in the event of mass redundanciesand
changes of the employer,changes in the activity, the economic
standing and the overall organization of working hours,etc. In
addition, there are individual agreements concluded outside
the collective bargaining agreements. The latter contain provisions aimed at preventing the negative social consequences
from changes in the output structure. The analysis of the responses and the experience show that the provisions in the
collective bargaining agreements ensure a higher level of security, sustainability and control in conformity with the labor
legislation than the agreements concluded with the representatives. The agreements further enhance the involvement of
workers in the overall labor environment and the development
of industrial democracy.
In conclusion, all the interviewees shared the opinion
that the state should take serious measures to foster the exercise of workers’ and employees’ entitlement to information,
the latter being a basic right. The respondents came up with
proposals urging for real sanctions to be regulated in respect
to employers who do not provide the relevant information. This
is fully in line with the opinion of the trade union organizations
and the social partners in Bulgaria. The latter opt for lowering
the threshold in terms of the number of staff as a precondition
for the I and C procedure – such a demand is entirely justified,
as the agricultural sector is using substantial assets and is defined as a promising contributor to the country’s GDP growth,
especially due to the absorption of EU funds. The objectives
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for the development of this sector, in particular the development of a modern agriculture at the national level, require enhanced dynamics in the general social relations. The exercise
of the right to I and C should run in parallel with broadening
and enriching the range of knowledge and skills of those involved in the process – this means, in particular, ensuring the
necessary resources for the efficient training of employees’
representatives.
3.3. FRANCE
А. National context – Complex, efficient, but the thresholds for the number of employees are a real impediment for
the sector
Given the 8% trade union association rate, France ranks
last in Europe under this criterion. The French trade union
movement consists of many confederations which compete in
the contest for attracting new members. The main trade union
confederations in France are CGT, CFDT, FO, CFTC and CFECGC. Irrespective of the low rate of trade union association
and the apparent fragmentation, the French trade unions are
broadly supported in the elections for employees’ representatives, and have the capacity to successfully mobilize workers
and employees.
Collective bargaining takes place at the national and
sector levels, and at the enterprise level. Each level has detailed and precise rules which define the eligibility criteria for
participation in negotiations, and the conditions to be met by
a valid collective bargaining agreement. In terms of coverage,
the collective bargaining at the sector level is more relevant,
even though the remuneration negotiated at this level is sometimes lower than the minimum wage negotiated at the national
level.
France has a complex system of employees’ representation at work, which is based on both trade unions and the
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structures directly elected by the employees. Where the enterprise has a trade union organization, the trade union representative plays the major role in representing the employees.
The works council is entitled to be informed and/or consulted on a variety of matters; it manages the enterprise’s social infrastructure, e.g. the canteen. As mentioned, sometimes
the council takes part in the collective bargaining, but these
are cases of exception.
The right to information covers social (labor), economic
and financial matters. The group of social issues includes: the
number and types of employees; the reasons for temporary
employment, substitution or part-time; forecasts in terms of
employment; the situation of men and women; changes in the
collective bargaining agreements; training. The group of economic and financial issues includes: the ownership of the company; turnover and profit; output levels; investments and state
aid; outsourcing; remuneration structure; projects related to
equipment or production methods; future prospects. The information provided to the works council and shareholders should
be identical with the information contained in the audit report.
The rights of the works council to consultation are more
limited. The employer is obliged to consult the council prior
to implementing measures which concern: the number of the
staff; working hours; working conditions; training. The specific
areas where the works council shall be consulted are: proposals for redundancies; substantial structural changes, such as
mergers; R & D policy; mass redundancies; introduction of new
technologies; working conditions and working hours; training;
health and safety at work.
The consultation procedure does not imply that taking the
relevant measures is conditional on the consent of the works
council. The purpose is for the council to be able to share its
position on the matter. The procedure takes the form of communication in writing by the employer and is conducted within
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a certain time limit before taking the decision in order to enable
the dialogue between the two parties. While the mechanism
for the consultation procedure is clearly and precisely defined,
its impact is limited in practice. The management is obliged to
get acquainted with the position of the employees’ representatives but it is not obliged to make changes in its projects to
accommodate that position.
Mass redundancies and restructuring are an exception
to the rule – quite a few works councils approached the court
in order to curb the ambitions of their employers; their claims
were on the grounds of the employer’s failure to conduct a
consultation procedure. In some cases, this has resulted in
postponing large-scale projects. The new legislation of 2005
may provide an alternative by means of the so-called “methodological contracts” to be concluded with the trade unions
(and not with the works council). This contract will clearly define the method for conducting consultation, which, however,
does not rule out the possibility for the works council to initiate
court proceedings.
As regards the other issues, there is a limited range of
topics on which the consent of the works council is required –
for example, choosing the structure of medical services.
The employees’ representatives can attend the sessions
of the board of directors of the company either in their capacity of elected representatives by all the staff or in their capacity of representatives of the employees who are shareholders.
There is yet another option – they can take part in the sessions
of the board of directors without being its members, only with
the right to ask questions.
The French representatives in the bodies related to the
European works councils and the European companies are
designated by the trade unions. It is, however, the representative body that decides on the arrangements for designating
employees’ representatives to sit on the board of directors in
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European companies.
A Committee for Health and Safety at Work shall be set
up in any establishment which operates in conformity with the
Labor Code and has at least 50 employees.
Trade union representatives and employees who have
been trade union representatives during the last 12 months
can be dismissed only if a meeting has been held with the
employer and the works council has been consulted, with the
permission of the competent labor inspector. While the same
safeguard applies with respect to employees’ representatives
and the members of the works council, it has a validity of only
six months after the end of their mandate. Irrespective of these
safeguards, DARES statistical data show that a substantial
number of such employees are dismissed every year.
B. Agricultural sector
Where the undertaking has over 50 employees, the
works council (or the unified representation of the staff, depending on the size) shall be informed and consulted on the
social balance, health matters, restructuring, the economic
committee. Its members are elected.
The employees’ representatives are elected and take
part in collective bargaining in enterprises with more than 10
employees. An information board shall be put up for the employees to be informed. The employees can approach labor
inspectors on any emerging issues.
While labor inspectors are entitled to intervene in the
event of problems, as they represent the law, the members
of the committee for the collective bargaining agreement (employers and employees) can also intervene. All representative
organizations designate their own representatives.
ANEFA assists the social partners in the agricultural sector by providing them with information about decisions taken at
the national level (for example, in the area of social protection
or the measures for the final years of workers’ professional life).
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The decisions are taken by both parties (bipartite principle).
FGA CFDT organizes training for its members on information and consultation matters. Any person elected shall be
trained in labor legislation issues and the rights of employees’
representatives. The trade union organizations are responsible for the training topics, and for the communication with
employees (information boards, etc.). As for the employers,
they usually inform only the employees’ representatives – the
information provided by the employer is related to the relevant
topics. The trade unions remain the privileged partners on any
issues, as they usually have the capacity to take part in discussions. They have better expertise on a large number of issues
as a result of the training provided to them.
The information and consultation system can be assessed in two perspectives:
ϽϽThe legal obligation for a certain degree of flexibility of
this mechanism;
ϽϽThe enterprises in the agricultural sector are rather
small, which diminishes the scope and relevance of this
mechanism, as there are no representatives to inform
the employees.
Taking into consideration the specific features of this
sector which ensue from the small size of enterprises, we
should emphasize that the entitlement to information and consultation is a basic right of all the employees in the sector.
The potential control by labor inspectors under the guidance
of the Ministry of Labor ensures the exercise of this right to the
extent to which these control bodies are familiar with and/or
detect cases where the right is not applied. The legal obligation in terms of informing and consulting employees should be
strengthened. On the other hand, the law cannot oblige the
social partners to reach an agreement, as the very concept of
obligation runs contrary to reaching an agreement. The state
had better convince both parties as to the benefits of having an
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agreement and facilitate the discussions at the tripartite meetings. Where an agreement cannot be reached, the state can
take over by drafting a law.
The small size of agricultural farms makes it impossible
to elect representatives who willnegotiate, draft and sign agreements, and will inform and consult other workers and employees.With a view to overcoming this barrier, the social partners
in agriculture concluded an agreement in 1992 (AFNCA: Fund
for Financing Collective Labor Bargaining in Agriculture).This
tool enabled the employees who are trade union members to
use paid leave in cases where they are absent from work in
order to take part in negotiating collective labor agreements.
The employer provides up to 0.05% of the remuneration due.
The funds raised are used to support the payment of remunerations and the reimbursement of the expenditures incurred
by the employees involved in the collective labor bargaining.
This is of paramount relevance in the information and consultation process, as any collective bargaining agreement takes
effect within a specific/limited geographic area, and employees from one sector are involved in negotiating a variety of
issues. Thus, the employees taking part in negotiations play
a crucial role in information dissemination and communication
across the sector.
France has structures/bodies in place which ensure
the ongoing career development of workers and employees. FAFSEA (Fonds National d’Assurance Formationdes
Salariésdes Exploitationset Entreprises Agricoles) – the National Insurance Fund for Training Workers in Agriculture and
Agricultural Farms – is the structure providing the necessary
services to workers and employees in agriculture and agricultural farms.
The Board of Directors organizes a variety of trainings
for all the sectors. FAFSEA’s role consists in informing workers and employees about their entitlement to education and
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training by means of catalogues and a website. ANEFA (Association Nationaledes Etablissementsde Formation Agréés)
is yet another important organization that contributes to the
dissemination of the relevant information.
The limitations resulting from the size of agricultural enterprises are quite serious. Therefore, the threshold for the
number of staff required for the entitlement to information and
consultation should be lowered. The information and consultation mechanism should give priority to the employees’ elected
representatives who will use the same tools (incl. time for exercising the activity); however, this may prove difficult, as finding
candidates for that purpose in small enterprises is not easy.
3.4. ITALY
А. National context – the scope of the right to information and consultation (I and C) should be broadened
In Italy the employees’ main representative bodies – RSU
– are trade union structures in their essence, irrespective of the
fact that they are elected by the whole staff. Two-thirds of the
members are elected by all the workers and employees out of
the nominations made by the trade unions, while the other onethird of the members are elected only by the trade unions.
The employees’ representation in the workplace is
based on the Statute of Workers and Employees adopted in
1970, which allows the presence of trade unions in enterprises. It should be emphasized that while the law lays down some
rights and protection for trade union representatives, it does
not provide a detailed regulation of the mechanisms for their
appointment.
In order to remedy this situation, the three largest trade
union confederations which were having close relations in the
early 90’s reached an agreement to set up a new structure,
RSU, in 1991. It was about introducing a unified council of all
the trade unions represented in the enterprise – two-thirds of
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its members were elected by all the employees, while onethird were designated by the trade unions (in the public sector RSU members are elected by employees). This structure
was formally approved by virtue of a contract in 1993, and the
mechanisms were also implemented via a contract for the private sector in 1993 and for the public sector in 1994 (a law for
the public sector was promulgated in 1997).
Irrespective of the existence of the above contracts,
RSUs have not been established in all undertakings. Such
RSU’s rarely exist in banks and insurance companies. Where
there is no RSU, the law allows the functioning of the old systems of trade union representation, which differ depending on
the collective bargaining agreements; there are enterprises
where such systems do not exist.
Irrespective of its form of existence, the employees’ representation in the workplace is fundamentally based on trade
unions. While RSU are elected by employees, they represent
above all the trade union councils.
RSU’s main task pertains to participation in negotiations with the employer in the workplace. RSU’s are the local
representations of trade unions, while the contracts whereby
they have been established entitle them to negotiate binding
provisions for the enterprise within the framework of collective
bargaining.
The law obliges employers to inform and consult employees’ representatives on matters concerning health and safety
at work, the use of public funds for restructuring, mass redundancies, and relocation of activities. Most of RSU’s rights to
information and consultation are regulated in the sector collective bargaining agreements, and sometimes at the enterprise
level. The employer is usually obliged to inform and consult
employees’ representatives in areas, such as the economic
and financial standing of the enterprise, investment projects,
the number of the staff, changes in working methods, the im-
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plementation of new technologies, gender issues, and training. The consultation procedure may be conducted in the form
of a joint council of the employer and the trade unions. The
practice of having discussions within such joint councils has
been increasingly common; these discussions ensure both the
preparation for the subsequent collective bargaining and its
technical basis.
The Statute of Workers and Employees protects RSU
members and trade union representatives in the enterprise
against discrimination. The Statute explicitly defines anti-trade
union attitudes as unlawful. RSU members are entitled to use
paid working hours for the exercise of their activity whose duration is determined in the Statute. The total time dedicated to
the activities of employees’ representation is, as follows: one
hour per year / capita of the employees in enterprises and establishment with up to 200 employees; 8 hours per month /
each tranche of 300 employees in enterprises and establishment with up to 3,000 employees; 8 hours per month / each
complete or incomplete tranche of 500 employees enterprises
and establishment with up to 3,000 employees. In addition,
each RSU member is entitled to eight days of non-paid leave
for trade union activities.
Employee’s representatives are entitled to use information boards. In enterprises with more than 200 employees,
RSUs or any other representative employees’ body shall have
its own premises (a room). Some sector collective bargaining
agreements provide for the right to a limited use of external
experts.
Collective bargaining agreements allow the establishment of a coordination council at the group level in corporate
groups consisting of several companies or in enterprises with
several entities. Group RSUs designate their members for the
coordination council which usually comprises the permanent
trade union members.
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B. Agricultural sector
In Italy the collective bargaining agreement contains provisions regarding the information and consultation of workers
and employees (Part II, Articles 6-7-11-12). The preparation for
the exercise of this right is ensured to employees in the course
of discussing and signing the collective bargaining agreement.
Some employers are reluctant to provide the full information. The reason for that is partly due to the existence of
numerous small-and medium-sized agricultural enterprises
across Italy. The threshold regarding the number of staff is an
impediment to employees’ representation.
Information is provided to employees via specific mechanisms. The small enterprises scattered across the country the
general assemblies attended by the relevant workers and employees are used as a forum for information provision. As for
large enterprises, information is provided in an organized way
within the enterprise. ALPA does not have data as to the number of enterprises where the latter is applied as a method.
Undoubtedly trade union organizations are the privileged partner in the social dialogue, being directly affected
by the undertaking’s issues. The process of information and
consultation has practical relevance, as it facilitates putting in
place common policies in the context of the challenges before
the society and the labor market. Given this, the system has
proved its efficiency. Regrettably, as noted above, the threshold in terms of the staff number required for this entitlement
is prohibitive for the agricultural sector – it would be feasible
for the national legislation to enable enterprises with fewer
than 50 employees to also enjoy this right. Such a step would
broaden the access to information and consultation and to the
relevant training for more employees. If the system of information and consultation is made mandatory, this will contribute
to limiting the opportunities for non-compliance and potential
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conflicts among social partners. The system should be tailored
to the individual sectors in view of the specific features and the
size of the enterprise. Furthermore, the law should lay down
a requirement for agreements to be concluded regarding the
types of information to be provided by employers to employees’ representatives; the scope of this entitlement should be
broadened to encompass more undertakings. Lastly, in order
for employees’ representatives to be able to exercise this right
and to deliver on their tasks, paid working time for both this
activity and training need to be allocated.
3.5.ROMANIA
А. National context – the practices should be reviewed
and reconsidered
In Romania the various elements of the legal framework
regarding information and consultation are included in the following laws:
ϽϽThe Labor Code, which lays down the general right of
employees to information and consultation;
ϽϽLaw No 467 of 2006 laying down the general framework for employees’ consultation and information
passed by the Romanian Parliament in meeting the obligation to ensure the transposition of Directive 2002/14/
EC before the country’s accession to the EU in 2007;
ϽϽLaw No 54/2003 on Trade Unions ;
ϽϽLaw No 130/1996 on Collective bargaining agreements ;
ϽϽThe collective bargaining agreement at the national
level for 2007-2010 whose provisions are subject to
renegotiation.
The focus of the presentation below is not on the content
of the relevant provisions transposing the Directive but rather
on a couple of implementation aspects, i.e. legal requirements
which Romanian enterprises still fail to observe.
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Article 5 lays down “the obligation for employers to inform and consult employees’ representatives in conformity
with the effective legislation on the following matters:
ϽϽThe current state and likely development of the activity and the economic standing of the enterprise ;
ϽϽThe state, structure and likely development of employment in the enterprise, as well as any anticipatory measures envisaged, in particular where there is a threat to
employment;
ϽϽAny decisions that can result in considerable changes
in labor arrangements, in contractual relations or employment relations, including the ones laid down in the
Romanian legislation in relation to specific information
and consultation procedures in the event of mass redundancies and relocation of activities with a view to ensuring employees’ protection.”
The above article stipulates that:
“Information shall be given at such time, in such fashion
and with such content as are appropriate to enable, in particular, employees’ representatives to conduct an adequate study
and, where necessary, prepare for consultation. Consultation
shall be conducted:
ϽϽat such time, in such fashion and with such content as
are appropriate to enable, in particular, employees’ representatives to conduct an adequate study and prepare
their position;
ϽϽat the relevant level of management and representation, depending on the subject under discussion;
ϽϽon the basis of information supplied by the employer,
… and of the opinion which the employees’ representatives are entitled to formulate;
ϽϽin such a way as to enable employees’ representatives to meet the employer and obtain a response, and
the reasons for that response, to any opinion they might
formulate;
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ϽϽwitha view to reaching an agreement on decisions
within the scope of the employer’s powers.”
The findings show that consultations with trade unions
are often held formally without the urge to find efficient solutions by means of a social dialogue.
The trade unions and employees’ representatives claim
to have been acquainted with the information and consultation
legislation and, respectively, to have brought it to the knowledge of their members. However, it turns out that just over
half of the employees’ representatives are aware of the existence of such legislation. The awareness rate is slightly higher among the employers. While about half of the employers
seem to be well familiar with the I and C procedure, this finding
(source – CESE) shows the real lack of information about the
behavior of the enterprise.
Romanian employees are represented by the trade unions in the workplace. Nevertheless, the legislation allows the
elections of employees’ representatives in enterprises and establishments which do not have a trade union organization.
The local trade union structures are entitled to a decisive involvement in collective bargaining in addition to having broad
powers in terms of consultation. As regards information and
consultation, the employer is obliged to consult the trade union on decisions that “may substantially affect their rights and
interests” (the Romanian Labor Code); this obligation relates
to a number of issues, such as, for example, the arrangements
for paid leave, health and safety at work, the annual training
plans and the internal rules of the enterprise. The trade union
shall also be consulted on dismissal matters, as it is entitled
to make proposals about preventing or reducing dismissals
(the employer shall respond to such proposals within 10 days;
furthermore, the employer shall consult the trade union on a
“social plan” for mitigating the negative consequences). In the
event of relocating activities, the enterprise transferring the ac-
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tivity and the enterprise taking it over shall consult the trade
union. The trade union shall also be consulted on the introduction of flexible working hours, the use of the enterprise’s social
facilities, e.g. the canteen. The information and consultation
rights have been enhanced via the legislation transposing the
2002 Directive, which lays down the general framework for
information and consultation. This legislation was passed in
2006 and has been effective since 1 January 2007; it obliges
the employer to inform and consult the employees in relation
to the current state of the enterprise and likely development
of its activity, the state and probable development of employment, as well asany decisions that can result in considerable
changes in labor arrangements, in contractual relations or employment relations.
There are cases where taking measures is conditional
on the consent of the trade union. Such are the cases where
the employer wants the employees to work for over 15 consecutive days or where the workload is determined. The measures related to training in health and safety at work shall be
negotiated with the trade union and the board for health and
safety at work. Furthermore, the trade union shall endorse the
bonus system, the non-paid short periods of suspending the
activity due to technical reasons, a drop in the output. Trade
union members have lost a considerable part of the protection
against dismissal which they used to have. The right of trade
union activists to use a certain part of the working hours for the
purpose of their tasks is regulated in the collective bargaining agreements. The five days they were entitled to in past
have been revoked. Employees’ representatives are entitled
to 20 hours / month. The employer is also obliged to provide
the trade union with premises for its activity, as well as office
equipment, e.g. a fax machine.
B. Agricultural sector
Position of AGROSTAR
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According to the answers of the local partner Agrostar,
many employers in the agricultural sector do not observe the
provisions of the legislation regarding I and C; moreover, they
declare their reluctance to inform he employees about the
state of the enterprise. Such an attitude is in unison with the
overall attitude of the Romanian state, which till recently did
not seem willing to foster social relations within enterprises.
The employer is obliged to ensure that the employees are
familiar with their right to information and consultation, as well
as with other labor rights. Nevertheless, a substantial number
of employers do not observe the legal provisions on informing
and consulting workers and employees – they simply do not
wish to inform them. The observance of the I and C principle
and entitlement is an obligation of the Agrostar Federation;
the Federation has taken actions at different levels to ensure
achieving this objective and putting in place such an approach
that would enable employees’ representatives to make full use
of their rights. Membership in a trade union organization is,
indeed, a key condition for the successful observance of rights
– an information procedure is up and running where there is a
trade union organization and events organized by it: meetings
with trade union representatives or trade union members. This
is due to the fact that these representatives are duly elected
and organized, in particular in relation to difficult and complex
matters, thus acting as a mechanism similar to the collective
bargaining agreement.
Generally speaking, AGROSTAR has established the
lack of efficiency in the I and C procedures, which will persist as long as the majority of employers refuse to observe
he legislation in force. At present it is not only employers that
are viewed in a negative context; the European Commission
reports on Romania under the CVM mechanism contain some
unfavorable comments, in particular in terms of fundamental
rights issues. The attitude of the government is not systematic;
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in most cases, where instructions are received from Brussels,
the state would rather implement them,as such instructions
are followed by verifications of the progress achieved.
Position of EMPLOYERS
Interviewees – 7 questionnaires have been filled out.
They cover three sectors focused mainly on cattle-breeding.
The enterprises interviewed have from 44 up to 300 employees.
Processing of responses – In all the cases, interviewees indicate that the employer has brought to their knowledge
the right to information and consultation. Hence, in terms of
awareness, the relations between employers and employees
seem to be normal. The answers to the question whether he
employer has selected the employees’ representatives can be
interpreted in two ways:
ϽϽeither the employer selects the employees’ representatives (which is hardly the case in view of the following
questions) – a procedure which seems strange;
ϽϽor the employer keeps for himself the right to accept
and approve a certain employee or another one as a
representative, but is this lawful and normal? What are
the objective criteria for making the judgment?
The second answer seems to be confirmed under the
next question about the nomination of candidates. All the answers clearly point to the fact that the employees themselves
nominate them. Moreover, most answers say that the employees convene the general assembly. Three of the answers say
that the employers themselves decide (does the fact that the
total number of answers exceeds the number of interviewees
mean that in some cases the procedure is a joint one?)
In most enterprises the I and C procedure has been initiated in the absence, however, of the reasons for opening
such a procedure, except for one case where the enterprise
started mass redundancies or the employees were informed
about planned developments in terms of remuneration and so-
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cial protection. Of course, the questionnaire does not concern
the grounds for initiating an I and C procedure. The absence
of an answer does not allow making satisfactory conclusions,
which entails the risk of misinterpretations – maybe this procedure has been used as a tool of communication where the
employees were unable to fully exercise their rights? It should
be noted that the following answers show that in most cases
there is a procedural agreement on the topics in respect of
which an I and C procedure shall be initiated. However, this
seems to be the case with large enterprises. The respondents
have not described in details the content of the existing agreements in their enterprises. We deem it appropriate to ask for
more information on that issue at the conference.
As regards the provision of information about the economic and financial standing of the enterprise, a variety of
practices have been indicated in the responses:
ϽϽThe case (4 answers) where communication goes
through letters, e-mails, meetings. This seems to be an
informal procedure;
ϽϽThe case where the director general provides information to the staff at joint events;
ϽϽLastly, the case where the employer provides information to the staff at a general assembly.
The answers show that either there is not a formal procedure for informing the employees about the economic and
financial standing of the enterprise or, if there is one, it is not
observed.
The survey does not provide an answer to the question
whether the employees have been acquainted with the content of Directive 2002/14/EC: except for one negative answer,
there are no views expressed on that matter. Can we conclude
that the lack of an answer amounts to the full lack of knowledge about the EU legislation on this topic? As it stands, the
membership or the absence of membership in an organization
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does not imply that the interpretation of the employees’ right to
information and consultation is not the same in all the cases
– according to 4 answers (only in 2 enterprises) this matter
is addressed by the organization’s bodies, while according to
another 3 answers this is not the case.
According to the interviewees, the role of the state is of
real relevance, as most of them uphold the need for the state
to take more measures in relation to the procedure and the
practice of implementing the right to information and consultation. This is a justified answer, as the same interviewees admit
that this is a basic right within the EU.
Position of WORKERS and EMPLOYEES
Interviewees – 8 questionnaires have been filled out in
different areas (agriculture, flower-growing, pomiculture, wine
production, poultry-breeding).
Processing of responses:
There are few data about the number of employees in
enterprises. Only three answers contain figures and their relevance is very limited; moreover, they concern very small enterprises. The lack of responses does not allow us to make a
judgment as to the implementation of the information and consultation procedures within the various groups of enterprises.
At the enterprise level, the approach to I and C issues
varies – in 3 of the enterprises these issues are addressed, in
2 of them – they are not addressed, while for another 3 there
is no answer. Most of the interviewees, however, claim that information and consultation is a topic at the sector level. Firstly,
the social dialogue at the sector level (agriculture and rural development) – it enables addressing this topic, as well as other
ones (for example, in relation to EU funds, new operational
programs). Secondly, the effective legislation, in particular the
one resulting from the EU legislation, obliges employers to inform and consult their employees under specific circumstances – it is obvious that at the sector level employers observe
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their obligations.
Trade union training is available for half of the trade union activists who have responded. The training topics are the
fight against illegal employment, overtime and the payment
for additional hours, the observance of collective bargaining
agreements, agriculture and its development in Europe. A considerable part of the interviewees refer to trade union organizations, civil servants, sector associations.
Communication with the staff is weak – only three enterprises provide information on boards, another three do not
provide any information, while the representatives of another
two have not given an answer.
Undoubtedly, the presence of a trade union organization is an advantage for the observance of employees’ rights
– the interviewees assess the information procedure as being conducted in a timely and adequate manner. However, this
happens when the relevant trade union is representative. In
case it is not, i.e. the representatives are chosen by the employer, the latter uses this mechanism as a tool at his discretion. There are very few data about the number of enterprises
where normal representativeness rules are abided by. One
single answer in the questionnaire does not provide grounds
for such a conclusion. Neither do we have data concerning
the arrangement for the nomination of candidates. This is an
issue to be addressed. The practice of the employer choosing
the representatives on his own is indicated in one case, and
the consequence from this is the subordination of the relevant
representatives to the employer. On the other hand, some employers do not take any initiatives to facilitate the representation of employees on the grounds of “non-interference in the
employees’ internal affairs”.
Most of the trade union managers who have answered
the questions about the employees’ representatives agree that
the trade unions are a privileged partner in the dialogue with
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the employer. Only two answers share the opposite opinion.
The role of trade unions is viewed in a positive way, as most
interviewees say that it is trade unions that should address
the issues pertaining to collective bargaining agreements, social inclusion, integration on the labor market, remuneration,
health and safety at work, social protection. In conclusion, the
trade unions are assigned a role at both the enterprise and the
sector levels.
Few respondents share their opinion regarding the efficiency of the I and C procedure. This is probably due to the
lack of experience, on the one hand, and to the lack of communication, on the other hand.
As for the state’s role, the judgment is stricter, which is
no surprise, bearing in mind the “national context” presented
above – the right to information and consultation is considered a basic right at the national and European levels. Nevertheless, the majority of the interviewees emphasize that the
government institutions do not show a genuine interest in this
topic. Probably, this explains the answers. Will, however, the
situation improve in the foreseeable future?
3.6. Republic of MACEDONIA
А. National context – the reforms should be accelerated
In Macedonia labor relations are regulated on the basis of
the Constitution, the relevant Conventions of the International
Labor Organization and the relevant labor legislation. Article 20,
paragraph 1 of the Constitution of the Republic of Macedonia
says: “All citizens shall be free to get associated, to implement
and protect their political, economic, social and cultural rights
and their beliefs”. The latest amendments to the legislation on
employment relations resulted in discontent among many citizens, who claim that these changes are not in line with the EU
legislation and the overall labor arrangements within the EU.
Many amendments were introduced in 2009, in particular in re-
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lation to mass redundancies:
ϽϽIntroducing a qualitative definition of the term “mass
redundancies”;
ϽϽDeleting the provisions regarding the obligation to offer alternative solutions to mass redundancies;
ϽϽMinimizing the priority in terms of rehiring employees
who have been laid off.
The criteria for the participation of social partners’ representatives in a bipartite and tripartite social dialogue have at
last been applied. The trade union started concluding collective
bargaining agreements in the public sector. However, the bipartite and tripartite dialogue is still fragile, and the participation of
social partners’ representatives in policy-making is still far from
being satisfactory.
According to the two representative trade unions involved
– the Federation of Trade Unions of Macedonia (CCM) and the
Confederation of Free Trade Unions of Macedonia (KSS), the
Economic and Social Council established at the national level
in 2010 is still in a process of developing. Economic and social
councils were set up at the local level with the participation of
trade union representatives. While the government took measures in relation to restricting fixed-term employment contracts in
the public sector, which is unlawful, there are still a substantial
number of workers who are temporarily employed. We should
highlight an achievement – at the initiative of the social partners
a European Works Council Act was passed. This law allows information and consultation, as well as the participation of employees in the European Works Councils in relation to European
matters and for the purpose of enhancing the social dialogue. In
addition, after Macedonia became an independent state the first
law regulating the minimum wagewas passed. Furthermore,
amendments were made to the Remuneration Act whereby salaries were increased by 5% as from December 2012.
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B. Agricultural sector
In Republic of Macedonia there are 35 enterprises in
the agricultural sector employing more than 50 workers, 14 of
whom are members of the AGROSINDIKAT.
The sector collective bargaining agreement (agriculture and food industry) lays down the necessary conditions
for communication between the employer and the trade union
within the framework of consultation and information (Art. 112):
“Employers shall be obliged to regularly and timely inform workers and employees about the economic situation
and the development of the staff as a result of the economic
and social standing, in particular about:
ϽϽAnnual and multiannual development plans;
ϽϽOrganizational changes;
ϽϽDecisions regulating rights that ensue from
workers’and employees’ employment ;
ϽϽAnnual performance results;
ϽϽOther economic aspects;
ϽϽOther matters of mutual interest.”
The notification is done in writing or, sometimes, verbally, by means of an internal newsletter, a meeting, etc., irrespective of the existence of a trade union organization. This
procedure is within the powers of employees’ representatives
at the level of chairpersons of trade union organizations, as
the selection of employees’ representatives is not regulated in
a law. Trade union organizations are recognized as privileged
representatives in the social dialogue in relation to any employment relations matters.
Information and consultation issues are addressed in a
sector perspective on a bilateral basis. The line of activity is
a priority one for AGROSINDIKAT – the latter should be informed on any economic and social issues relevant to the enterprise development.
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In spite of the deficiencies in the information and consultation system in the country, the interviewees say that it is
efficient to the extent to which workers and employees are informed on the matters indicated in Article 112 (quoted above).
However, the same interviewees share the view that the state
should take the necessary measures in order to ensure the full
transposition of Directive 2002/14/EC, including the mandatory agreement between the employer and employees regarding the content of information and the ways for the provision
thereof to employees’ representatives. Hence, similar to the
other countries, the responses in the questionnaire bring to the
forefront the need to reconsider the thresholds regarding the
number of staff required for the establishment of an information and consultation system.
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SUMMARY – RECOMMENDATIONS
AND OBJECTIVES
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1. Summary
The contemporary trends at the European level show
that in these turbulent times the social dialogue is the tool
which facilitates the process ofovercoming the crisis whose
persisting nature is due to numerous structural and development reasons. While it has often been subject to criticism and
a skeptical perception, the social dialogue, according to its
definition in the acquiscommunautaire, is a prerequisite for the
success of the European Employment Strategy 2020.
The European employment strategy provides the framework (“an open coordination method), which allows the EU
member states to identify challenges and define objectives,
to share information and analyses, and to coordinate their
employment policies. It is integrated in the new Europe 2020
Strategy for Employment and Smart, Sustainable and Inclusive Growth, which became the successor to the Lisbon Strategy for Growth and Employment in 2010.
The Employment, Social Affairs and Inclusions DG of the
European Commission has been cooperating with the member
states, the social partners, the organization of the civil society and other bodies in the area of meeting globalization challenges, combating population ageing, and in support of society
development. The DG has focused on the following:
ϽϽMore jobs and of a better quality;
ϽϽFree movement of workers and alignment of the social insurance regimes;
ϽϽImprovement of working conditions by introducing
common minimum norms for health and safety at work;
implementation and development of the social dialogue
at the European level; modernization of trade union relations and support for the mobility of European workers;
ϽϽSocial inclusion.
Therefore, the topic of this report is at the center of attention of the Europe 2020 Strategy. In this context, regardless of
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its specific application at the national level, the information and
consultation procedure is a tool whereby each party should put
in place programs and processes for enhancing the dynamics
of employment and the conditions for the conclusion of employment contracts. The restructuring processes taking place
on a bigger scale in large enterprise should be conducted in a
fully transparent environment and on the basis of preliminary
forecasts. It is worth mentioning in this context a recent study2:
The European value added of the EU measure related to information and consultation of workers, anticipation and management of restructuring, published by the European Parliament in
four languages – English (the original version), German, Spanish and French. This study emphasizes, inter alia, that “timely
consultation and training can have a positive impact even if the
practice itself is not so efficient at the national level as it is on
the enterprise level”.
This publication has been producedin spite of the existence of a variety of mechanisms for applying the I and C procedure at both the national and the enterprise levels, which
sometimes may be a challenge for workers’ and employees’
involvement in the procedure. This variety of mechanisms resulting from the national legislations and the ensuing different
representation forms, the various tools available to the employees’ representatives for the delivery of their tasks are an
impediment to promoting the efficiency of this mechanism in
the agricultural sector (numerous small enterprises). We can
also list some other obstacles:
ϽϽThe size of agricultural farms – as indicated above,
the sector consists mainly of small agricultural farms,
which is a practical hurdle to the I and C procedure in
view of the requirements at present. Nevertheless, there
are interesting specific practices – for example, the gen2 TheCercasReport of theEMPLCommitteeonEmploymentandSocialAffairs,
approved on15 January 2013 (P7_TA-PROV(2013)0005)
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eral assemblies attended by several enterprises (Italy).
ϽϽDrawbacks at the national level (selection of representatives, political will, ignoring the employees’ representatives by the employer, reluctance of the employer,
etc.) – most countries are faced with such drawbacks; in
some cases, legislative solutions can be applied. However, it seems that these deficiencies mirror a more deeply
rooted problem which should be addressed and the findings should be brought to the attention of the EP3 - one
of the findings from the analysis is the obvious reluctance
to “take part in the game”, to work in partnership.
ϽϽDifferent categories of representatives of workers and
employees (trade unions, etc.) – this aspect is partially
related to the above one, and is indicative of how deep
and substantial the issues are.
ϽϽThe difficulties in finding candidates – the number of
trade union members has been on the decrease. This
issue also relates to the previous one.
ϽϽThe protection of employees’ representatives – there
is unanimous recognition of the fact that the I and C
right is a basic one, as regulated in the acquis communautaire. The usual threat of imposing sanctions on
employees’ representatives (including dismissal) is a
serious obstacle to the exercise of that right, especially
in view of the fact that most trade union organizations
are considered to be a privileged partner.
ϽϽThe means ensured for employees’ representatives
– while the lack of such means is not ubiquitous, it also
challenges the exercise of the right. Hence, the entitlement of employees’ representatives to training should
be developed.
ϽϽTrade union training – in most cases, it is organized
on the field, but there are difficulties in terms of the resources needed and the autonomy of social partners.
3 ЕP = European Parliament
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The issues addressed also identify the reasons for the efficiency of the I and C procedure. According to most responses,
where the law is observed the procedure is efficient. It should be
highlighted that the implementation arrangements are a matter
of national competence – e.g. the tools for informing workers
and employees differ across the countries in the survey. Moreover, there are differences in terms of the content of this information. The survey points to a clash between two basic ideas in
terms of the efficiency of the information procedure:
1. The content is regulated by law – the content of the
information due is defined by means of topics in the legislation;
2. The content is defined in an agreement to the collective bargaining agreement.
Regional culture seems to be a relevant factor determining the content of information. What matters is that the information process should take place early enough in order for
the employees’ representatives to be able to take preemptive
actions, instead of being reactive in their response – the latter
is the most common source of social tension.
2. Recommendations for consideration
There are various scopes of actions within the framework
of the Project concerning the two latest EU member states and
Republic of Macedonia. Two situations have been identified:
ϽϽIn some countries the Directive has been transposed
and is applied, but there are certain drawbacks ;
ϽϽIn other countries the Directive is in the process of
transposition.
The analysis enables us to also make an assessment
in the European perspective. In this case the scope of action
is defined by the European trade union and, respectively, employers’ federations. In this context, consideration should always be given to the specifics of the sector which consists
mostly of very small enterprises.
The project implemented and the summarized presenta-
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tions of the current situation made by the partner countries,
as well as the analyses and the findings highlight the need
for an in-depth study to be conducted by the European trade
union and employer organizations, which will be the subject of
follow-up activities and a future joint project.
А. EUROPEAN LEVEL
Diagnosis:
The report points to deficiencies in all the countries involved in the Project; these deficiencies, however, differ in
terms of their seriousness. While priority has been given to
the new member states and a candidate country, there is also
a certain focus on old member states which show particularly
subtle situations. Drawbacks/deficiencies have been identified
in two areas of competences:
1. Social partners:
The study of the deficiencies needs to be supplemented
on a larger basis with a survey on the following issues:
ϽϽMechanisms for the designation and/or election of
employees’ representatives ;
ϽϽThe content of the information provided ;
ϽϽPutting forward positions of the employees’ representatives and taking into consideration such positions ;
ϽϽConcluding agreements on the information and consultation procedure ;
ϽϽEnsuring resources (equipment, finances, training) to
the employees’ representatives.
The objective is: transparency in terms of the observance of rules and/or agreements, identification of problems,
exchange between the European social partners (EFFAT –
GEOPA/COPA), and providing solutions tailored to each participating country. Here are a few solutions:
ϽϽDrawing up a Charter on the development of consultation in enterprises, including the smallest agricultural
farms, via the mechanisms for an efficient representa-
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tion of workers and employees ;
ϽϽMeasures at the local level, aimed at ensuring the observance of the information and consultation procedure,
agreed upon in partnership between the trade unions
and the employers’organizations at the national level.
ϽϽMeasures for monitoring the outcomes ;
ϽϽExchange of best practices with a view to making
projections within the meaning of the above.
2. Governmental institutions
The above mentioned survey should also encompass
the legislation – identify the countries where the legislation restricts the right to information and consultation – in order to
make an assessment of challenges (the inertia of public authorities, the content of information) and instruments (the right
to training, resources available to employees’ representatives,
etc.). This survey should be conducted under the auspices
of the European trade union and employers’ federations; it
should cover each individual country; and should compare the
positions of the local social partners and make an analysis of
the legislation. The findings from the national survey will subsequently be presented to the public authorities.
B. NATIONAL LEVEL
Taking into consideration the project objectives and
the delivery of these objectives so far, the table below lists
a number of recommendations which may be helpful to the
stakeholders in their practice and future activities. We reiterate
these recommendations, for the sake of clarity, by indicating
the implementation status quo within this project:
ϽϽPromote the preparatory activities for the establishment of transnational bodies and/or I and C mechanisms, as well as encourage the exchange of information and best practices in order to ensure favorable
conditions for putting in place these mechanisms ;
ϽϽPromote transnational measures which will enable
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the new member states and the candidate countries to
contribute to fostering employees’ participation ;
ϽϽPromote innovative activities aimed at the management of employees’ participation, the facilitation of
change forecasts, and the prevention and settlement of
disputes.
Our recommendations are, as follows:
Objective 1 – Promotion of preparatory activities:
This is a pilot stage, as the scope of these activities
should broaden to cover the whole European Union. Our proposals for the pilot stage are, as follows:
Measures–Stage of implementation - Possibilities

Objective – Operational method

Development of national handbooks with recommendations

Informing about practices, sharing
views and opinions

Planned and delivered within the
framework of this project

National handbooks / manuals to be
used by the trade union organizations
and the representatives of workers
and employees

Publishing the national handbooks, together with thecompendium with the national presentations from the three working
meetings / Workshops (Bucharest – Sofia – Skopje) and the
Analytical Report about the state
of I & C in agriculture

Fostering the autonomy of workers
and employees

Planned and delivered within the
framework of this project
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Promoting the exchange of opinions and meetings between the
national social partners
Planned and delivered within the
framework of this project with a
vision about future activities

Training for the representatives
of workers and employees
Planned and delivered on a pilot
basis within the framework of this
project

Identifying difficulties and limitations
in real time
Developing annual reports on the
information and consultation procedures between social partners (with
the support and recommendations
of the European federations for their
national members)
Supplementing the current content
with the conclusions from this project
and the activities agreed upon

Promoting best practices from
this project
Taking follow-up actions after
project completion

Measuring the impact of the activities
delivered

In the process of being discussed Continuing the process of developing the I and C procedure at both the
and coordinated among the
partners
national and the European levels:
fine-tuning the legal framework and
the practical implementation
One of the five partner MSs4 approaches the European Commission
for co-financing (R Macedonia does
not have this right, being a candidate
country)
4

4 MS = Member State
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Objective 2 – Promotion of supra-transnational
measures (piloting stage):
Measures–Stage of implementation - Possibilities
Transnational working groups
Set up in the course of the
project

Objectives – Operational method
Exchange of information, enhancing
the coordination among the partners,
focusing of joint activities
Dissemination of the presentationsand the package developed (See
objective 1)

Developing a Forum/Platform for
the exchange of opinions and
comments via the Internet and
EFFAT network

Ensuring the possibility to update the
experience and raise topical issues

Presenting the conclusions, the
package developed and the findings from the survey conducted
by the Sector Council for Social
Dialogue

Encouraging debates and considerations regarding the need to broaden
the scope of the right to information
and consultation in the sector at the
level of the European partners and
DG Employment, Social Affairs and
Inclusion

Developing the content of a website
In the process of being discussed to be used by the project partners
and coordinated among the partnersin view of follow-up actions

Coordinating follow-up joint actions
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Objective 3 – Promotion of innovative activities (and
a piloting stage):
Measures –Stage of implementation - Possibilities
Developing regional I and C
activities
Implementing the best practices
identified in another national
contextor regional context

Objectives – Operational method
Developing the system by means of
promoting local assemblies/working
meetings in enterprises
Assemblies/working meetings of the local
social partners

Next steps:
The final Transnational Conference under the Project
held on July 4, 2003 confirmed the commitment and the efforts
made by the partners with respect to promoting higher level of
information and involvement of workers and employees in the
sector, and to further developing the social dialogue in Agriculture. The Conference once again confirmed the consistent
position of the trade unions: if we opt for better employment,
high-quality jobs, good/decent income and employment motivation, the quality and potential of the workforce in Agriculture
can be improved only by means of social safeguards for workers and employees trough an efficient social dialogue in the
agricultural sector. The participants’ will was expressed in the
final document – The Position of the Conference presented
hereinafter.
Actions can be taken at two levels – European and national. Then the European social partners can present the draft
of a new report on the actions to be recommended for the European and national levels. This conference may become a
platform for taking and implementing decisions (see the action
program). This item will be included on the agenda of the Sector Council for Social Dialogue.
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Транснационалната Брошура за информирање и консултирање во земјоделството е важен исход од партнерските
активности во овој проект VS/2012/003/0305 “Информирани и искусни за одржливо земјоделство”, финансиран од
ЕУ. Брошурата е информација и аналитички референтен материјал за земјоделството во Европа, особено во областа на
информирање и консултирање во земјите партнери; им обезбедува потенцијални решенија и препораки на засегнатите
страни во насока на подобрување на вклученоста на вработените и работодавачите во тековните динамични
процеси. Се надеваме дека оваа брошура ќе биде инструментална во подобрувањето на правната рамка во однос на
информирањето и консултирањето на работното место во земјоделскиот сектор и во промовирањето на индустриска
демократија во секторот преку придонес на подобро информирани и повеќе искусни социјални партнер
Единствената одговорност за оваа Брошура ја сносат авторите, и Европската Комисија не е одговорна за било каква
употреба на информациите кои таа ги содржи.
The Transnational Brochure on Information and Consultation in Agriculture is an important outcome from the partnership activities
under this European Project VS/2012/003/0305 “Informed and experienced for sustainable Agriculture” and is issued by the
support of the European Union. The brochure is an information and analytical reference material about agriculture in Europe,
in particular in the area of information and consultation in the partner countries; it provides the stakeholders with some potential
solutions and recommendations in terms of improving the employees’ and the employers’ involvement in the current dynamic
processes. We hope that this brochure will be instrumental in improving the legal framework regarding information and consultation in the workplace in the agricultural sector and in promoting industrial democracy in the sector by contributing to better
informed and more experienced social partners.
The sole responsibility for this Brochure lies with the authors and the European Commission is not responsible for any use that
may be made of the information contained here.

This project is supported by the European Union, European Commission,
GD “Employment, Social Affairs and Inclusion”

