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Pentru cititor
 

Activitatea sindicatelor din agricultură este determina-
tă de dezvoltarea sectorului,  a problemelor privind ocuparea 
forței de muncă și veniturilor, de siguranța şi calitatea locurilor 
de muncă. Respectul pentru și focalizarea pe averea cea mai 
de preţ - capitalul uman - este la baza acestei activități.

Cu scopul de a contribui la aprofundarea și extinderea 
democrației industriale, și, în special, la respectarea și pune-
rea în aplicare a drepturilor sociale şi de muncă ale lucrătorilor  
şi angajaților în sectorul agricol, pe parcursul unui an de zile 
am implementat un proiect finanţat din fonduri ale UE cu titlul: 
“Informat şi experimentant pentru o agricultură sustena-
bilă - Întărirea capacităţii de informare şi consultare a par-
tenerilor sociali din sectorul agricol cu scopul de a asigu-
ra o participare activă în viața profesională şi agricultură 
sustenabilă”, realizat în parteneriat cu Federația Europeană 
a Sindicatelor din Agricultura, Alimentație și Turism - EFFAT, 
organizații sindicale din sector din Republica Macedonia, Ro-
mânia, Germania, Franța, Italia și organizațiile patronale din 
Bulgaria - Asociația Producătorilor Agricoli din Bulgaria, și Uni-
unea Națională a Cooperativelor Agricole din Bulgaria cu care 
Federația a Sindicatelor Independente din Agricultură menține 
un dialog activ.

Sectorul agricol din Europa a fost pentru câțiva ani într-
un proces de restructurare, s-a aflat în situații de criză și au 
fost luate măsuri de austeritate, care au dus la schimbări con-
tinue în mediul de lucru. Prin urmare, este nevoie ca muncitorii 
și angajații să fie informaţi și flexibili și sa îşi actualizeze con-
stant capacitatea lor. Acest fapt necesită accesul la informare, 
formare și oportunități de recalificare. Riscurile care ameninţă 
afacerile, schimbările care se produc, precum și consecințele 
care afectează factorul uman ar trebui să fie studiate, antici-



proiect european VS/2012/003/0305   
Informat şi experimentant pentru o agricultură sustenabilă 

5

pate bine în avans, și gestionate în așa fel încât să permită 
lucrătorilor să se adapteze, pentru a preveni sau a depăși ori-
ce implicații sociale și de tensiune. Singurul mod de a realiza 
acest lucru il reprezintă dialogul și eforturile comune.

Dreptul lucratorilor la informare și consultare și parti-
cipare este o valoare comună Europeană garantat de Carta 
Drepturilor Fundamentale și consacrată în legislația de bază 
a Uniunii Europene și într-o serie de directive care stabilesc 
drepturile privind munca lucrătorilor, drepturile sociale şi sin-
dicale ale acestora. Procesul de informare și consultare este 
un instrument care facilitează dialog între angajatori și angajați 
în vederea asigurării unor condiții mai bune de muncă, o mai 
mare productivitate și calitate a producției, precum și promo-
varea culturii corporative de cooperare.

Un factor crucial în acest proces este Directiva 2002/14/
CE a Parlamentului European și a Consiliului care stabileş-
te cadrul general de informare și consultare a lucrătorilor din 
Comunitatea Europeană, care, fiind transpusă în legislațiile in-
terne, stabilește obligația angajatorului de a furniza informații 
specifice pentru reprezentanții aleși ai lucrătorilor și angajaților 
și pentru a desfășura consultări cu ei cu privire la problemele 
legate de informarea respectivă.  Sistemul reglementat prin 
lege acordă drepturi lucrătorilor și angajaților de a fi informaţi 
și consultaţi cu privire la aspectele esențiale relevante pentru 
întreprinderi, și, mai presus de toate, să ia parte la manage-
mentul proceselor. 

Punerea în practică a acestei opțiuni juridice a dat unele 
beneficii suplimentare, care încurajează lucrătorii și angajații 
să își îndeplinească sarcinile mai eficient și de o calitate mai 
bună. Dacă muncitorul care este informat și fericit cu atitudi-
nea primită, atunci acesta va fi motivat și eficient. Dreptul la 
informare și consultare este un drept de care beneficiază toți 
lucrătorii și angajaţii, nu numai de cei care sunt membri de sin-
dicat. Activitățile proiectului au arătat că sistemul de  informare 
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și consultare în temeiul Directivei 2002/14 este subdezvoltat în 
întreprinderile unde nu există o organizație sindicală.

Adevărul este că sistemul de informare și consul-
tare este eficace și eficient în întreprinderile care au un 
nivel mediu sau ridicat de organizare sindicala a lucrăto-
rilor şi angajaților, şi unde există o cultură pentru a avea 
un dialog. Mai mult decât atât, informareai și consultarea 
îmbogățesc și încurajează dialogul social. O trăsătură distinc-
tivă a sectorului agricol o constituie numărul mare de entități 
economice mici și mijlocii, care nu sunt ușor accesibile în sco-
pul de a stabili organizații sindicale în cadrul acestora; prin 
urmare, oportunitățile pentru exercitarea colectiv de muncă și 
drepturile civile sunt limitate. Mai mult, acest lucru este un im-
pediment în calea exercitării dreptului la informare și consulta-
re în acest sector.

Având în vedere cele de mai sus, Federația Sindicatelor 
Independente din Agricultură, împreună cu partenerii de pro-
iect, a făcut eforturi specifice pentru a disemina informații uti-
le, atât în rândul angajaților cât și al angajatorilor cu privire la 
posibilitățile de a-și exercita dreptul la informare și consultare 
în scopul de a gestiona crizele și a depăși tensiunile sociale 
în întreprinderile agricole, precum și pentru a asigura schim-
bul de bune practici în implementarea acestui sistem în Italia, 
Germania și Franța. 

În conformitate cu obiectivele proiectului, în cadrul pro-
iectului a fost realizat un sondaj al cărui scop a fost de a studia 
procesul de informare și consultare la locul de muncă, modul 
de gândire, atitudini și comportamente în legătură cu acest 
proces în sectorul agricol.

Analiza implementării dreptului la informare și consultare 
în agricultură în țările partenere este o realizare unică pen-
tru sectorul care evidenţiează posibilitățile dea avea un dia-
log social în sector și are un impact pozitiv asupra eficienței 
acestui dialog. Experiența practică acumulată în timp de către 
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organizațiile partenere în proiect din punct de vedere al nego-
cierii colective de muncă a fost revizuită și analizată, de ase-
menea, prin prisma sistemelor de informare și consultare și au 
fost legate de oportunitățile de a spori implicarea lucrătorilor 
în gestionarea întreprinderilor. Practicilor pozitive în ceea ce 
privește clauze speciale în contractele colective de muncă, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare, care reglemen-
tează informațiile și procesele de consultare, sunt disponibile 
pentru toți partenerii și cu părțile interesate în acest subiect.

Cele trei ateliere de lucru nationale organizate în cele trei 
țări partenere pilot au contribuit la la o mai bună cunoaștere și 
înțelegere a sistemului de informare și consultare în rândul lu-
crătorilor și angajaților și angajatorilor îmbunătățit și au ajutat la 
identificarea de noi posibilități de acțiuni ale partenerilor sociali.

Acest proiect ne-a permis să facem o analiză, deși 
parțială, a stării actuale a proceselor de informare și consulta-
re în sectorul agricol. Astfel, putem confirma faptul că informa-
rea și consultarea este o valoare europeană comună, având 
la bază modelul social european pentru care sindicatele s-au 
luptat în ultimii 50 de ani și vor continua să îl apere și să îl 
dezvolte. În prezent, nevoia de a avea o comunicare și un di-
alog, de a dezvolta și implementa procesele și sistemele de 
informare și consultare în fermele agricole pentru a promova 
cunoștințele și abilitățile lucrătorilor în ceea ce privește exer-
citarea acestor drepturi este clară și bine înțeleasă. Noi, sindi-
catele din agricultură, credem că Politica Agricolă Comună are 
potențialul de a asigura integrarea  procesului de de informare 
și consultare a lucrătorilor și angajaților în acest sector; acest 
potențial ar trebui să fie utilizat și îmbunătățit . Propunerile 
specifice sunt o parte a Declarației politice a participanților la 
Conferința transnațională ce a avut loc în cadrul proiectului .

Brosura transnațională cu privire la informares și consul-
tare în agricultură este un rezultat important al activităților par-
teneriatului din cadrul acestui proiect. Broșura este un material 
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de informare şi de referință analitică cu privire la agricultura 
din Europa, în special în domeniul informării și consultării în 
țările partenere;  aceasta oferă părților interesate unele soluții 
posibile și recomandări în ceea ce privește îmbunătățirea im-
plicarii în procesele dinamice curente a angajaților și angaja-
torilor. Brosura este o parte a întregului pachet de materiale 
realizate în cadrul acestui proiect - Linii directoare naționale 
/ recomandări pentru îmbunătățirea informațiilor și procesele 
de consultare în agricultură în contextul național al celor trei 
țări pilot - Bulgaria , România și Republica Macedonia - , un 
raport analitic asupra proceselor de informare și consultare în 
agricultură, broșuri, pliante, etc.

Sperăm că această broșură va avea un rol esențial 
în îmbunătățirea cadrului legal privind informarea și consul-
tarea la locul de muncă în sectorul agricol și în promovarea 
democrației industriale în sector, contribuind la a avea parte-
neri sociali mai bine informaţi și mai experimentaţi. 
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CADRU LEGISLATIV 
REZULTATELE SONDAJELOR 
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1. Cadrul european cu privire la informare si consultare
Legiuitorul european, prin Directiva 2002/14/CE, a impus 

un cadru minim comun cu privire la informare si consultare.  
«Informarea se face într-un moment, într-un mod şi cu 

un conţinut corespunzătoare, pentru a permite reprezentan-
ţilor angajaţilor să examineze problema în mod adecvat şi să 
pregătească, dacă este cazul, consultarea (Articolul 3)». 

Consultarea are loc: 
 Ͻ  „într-un moment, într-un mod şi cu un conţinut 

corespunzătoare;
 Ͻ la un nivel relevant de reprezentare a conducerii şi 

a reprezentanţilor angajaţilor, în funcţie de subiectul 
discutat;

 Ͻ pe baza informaţiilor furnizate de angajator şi a 
punctului de vedere pe care reprezentanţii angajaţilor au 
dreptul să îl formuleze (Articolul 4);

 Ͻ procedura de consultare trebuie de asemenea să 
permită reprezentanţilor angajaţilor să se întâlnească 
cu angajatorul şi să obţină un răspuns motivat la orice 
punct de vedere pe care îl pot formula;

 Ͻ  în vederea negocierii unui acord privind deciziile care 
pot duce la modificări importante în organizarea muncii, 
în relaţiile contractuale sau în raporturile de muncă 
(Articolul 4).
Informarea si consultarea se vor realiza cu privire la:
 Ͻ evoluţia recentă şi evoluţia probabilă a activităţilor şi 

situaţiei economice a întreprinderii;
 Ͻ situaţia, structura şi evoluţia probabilă a ocupării forţei 

de muncă în cadrul întreprinderii, precum şi cu privire 
la eventualele măsuri de anticipare avute în vedere, în 
special atunci când există o ameninţare la adresa locuri-
lor de muncă;

 Ͻ deciziile care pot duce la modificări importante în or-
ganizarea muncii, în relaţiile contractuale sau în raportu-
rile de muncă, inclusiv cele vizate de legislaţia comuni-
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tara (Directiva 98/59/CE privind concedierile colective și 
Directiva 2001/23/CE privind protectia drepturilor anga-
jaţilor, în cazul transferului întreprinderii (articolul 4) 

2. La nivel national

Transpunerea directivei : modalitati de punere in 
aplicare in tarile partenere:

BULGARIA Directiva transpusă prin amendamente aduse Codului 
Muncii – a fost creat un nou capitol special. Activitatea 
pentru elaborarea proiectului de lege a fost realizata de 
catre un grup de lucru format din experți stabiliti de către 
partenerii sociali naționali reprezentatativi și autoritățile 
publice

GERMANIA Guvernele succesive germane au împărtășit opinia că 
nu a existat nici o necesitate de a transpune Directiva 
2002/14/CE, dat fiind faptul că legislația germană privind 
co-managementul și în special Legea Constituțională a 
Muncii (Betriebsverfas-sungsgesetz) din 1972 (cu modi-
ficările ulterioare) prevede chiar mai mult decat cerințele 
directivei privind informarea și consultarea

FRANTA Directiva transpusa prin Legea nr 2005-32 numita  pro-
gramarea coeziunii sociale. Aceasta lege se inscrie ca 
un moment în evoluția dezbaterilor naționale. Proble-
mele euro-pene sunt evocate aici fără a fi adevarate 
motoare ale acestor evoluții. Franța are incă din 1945 
un sistem de  informare și consultare a angajaților, 
ce se realizeaza în general in cadrul comitetelor de 
îmtreprindere (obligatoriu in cadrul companiilor ce ating 
pragul de 50 de angajați)

ITALIA Decretul legislativ nr. 25/2007 adoptat in 22 martie 
2007 a transpus directiva europeana 2002/14/CE si a 
consolidat dreptul la informare si consultare a angaja-
ţilor. Decretul se aplica tuturor angajatorilor) persoane 
fizice sau juridice in cadrul desfasurarii unei activitati 
antreprenoriale private sau publice (inclusiv non-profit).

ROMANIA Directiva 2002/14/CE a fost transpusa in legislatia din 
Romania prin Legea 476/2006, care a intrat in vigoare 
la ianuarie 2007, in momentul aderarii Romaniei la UE.
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Situatia sistemelor legale cu privire la informarea si 
consultarea, ca urmare a transpunerii Directivei 2002/14/

CE in cadrul ultimilor doua state membre

Ţară PROCESE NOI
Bulgaria În întreprinderile cu 50 de angajaţi sau mai mulţi, precum 

şi în cadrul filialelor/sucursalelor cu 20 de angajaţi sau mai 
mulţi, poate fi convocată o “Adunare generala” a salari-
aţilor de către 10% din angajaţi. Adunarea poate alege 
reprezentanţii salariaţilor din rândul membrilor săi pentru a 
participa la procedura de informare şi consultare cu privire 
la aspectele prevăzute de directivă.  Alternativ, aceasta 
poate decide să delege numirea acestor reprezentanţi 
la organizaţii sindicale sau să numească reprezentanţi 
pentru informare şi consultare. Aleşii aceştia trebuie să 
fie informați și consultați, în caz de concedieri colective și 
transfer in întreprinderi.
Legislaţia prevede două situaţii: AG fie alege reprezen-
tanţii de mai sus, fie împuterniceşte organizaţiile sindicale 
să facă acest lucru. Aceşti reprezentanţi vor fi  informati si 
consultati in cazul unei schimbari in ce priveşte activitatea, 
situatia economica sau in cazul unor aranjamente privind 
forţa de muncă şi felul muncii. 

Romania În întreprinderile cu 20 de salariaţi sau mai mulţi, angaja-
torul are obligaţia de a furniza informaţii si de a consulta, 
in funcţie de prevederile directivei, reprezentanţi salaria-
ţilor. Aceştia din urmă se referă la reprezentanţii sindi-
catelor, dacă aceştia sunt prezenţi în întreprinderi, iar 
dacă un sindicat nu este prezent, atunci reprezentanţilor 
aleşi de către salariaţi, conform legislaţiei. Modalităţile de 
informare şi consultare pot fi stabilite in cadrul  contracte-
lor colective. 
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În principiu, există trei modele disctinte in cadrul UE:
Modelul « Stabil » În creştere În scădere

Austri, Belgia, 
Danemarca,  

Germania, Ţările 
de Jos, Norvegia si 

Suedia 

Estonia, Franţa, 
Luxemburg, Polonia, 
Slovacia, Slovenia, 
Spania si Regatul 

Unit 

Bulgaria, Cipru, 
Cehia, Grecia, 

Ungaria, Irlanda, 
Italia, Lituania, 

Malta, Portugalia şi 
România

În anumite cazuri, legea naţională prevede sau nu posi-
bilitatea de apela la consilieri/consultanti (experţi) externi: 

ŢARA acceSS La conSiLieri eXterni
GerMania Cu acordul angajatorului, comitetul de întreprindere 

poate apela la sfaturile unor experţi, plătiţi de către 
angajator. 

BuLGaria Reprezentanţii salariaţilor nu pot solicita o opinie externă 

FRANŢA Accesul unui expert contabil (Comitetul de întreprinde-
re)  şi expert în tehnologie) în întreprinderile cu 300 de 
angajati). Acestia sunt plătiti de catre angajator. Sfaturi 
cu privire la aspecte comerciale si juridice la nivel UE  
plătite de I&C din bugetul CE  

itaLia Sindicatele pot furniza consilieri şi pot angaja consul-
tanţi în detrimentul sindicatului

roMania Asistenţa este furnizată de federaţiile şi confederaţiile 
sindicale 

3. Rezultatele sondajelor: rapoartele nationale
3.1. GerMania 
A. Contexte national: practici de formulat
Doar aproximativ o cincime din lucrătorii germani sunt 

membri de sindicat și densitatea sindicală a scăzut de la înce-
putul anilor ‚90, în parte din cauza locurilor de muncă masive 
ce au aparut în sectorul de producție est-german după reuni-
ficare. Marea majoritate a membrilor de sindicat fac parte din 
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principalela Confederatii Sindicala, DGB, în cadrul careia sin-
dicatele, cum ar fi IG Metall și Ver.Di, se bucură de autonomie 
și de o influenta considerabila.

Negocierea colectivă este efectuată în principal la nivel 
sectorial de către sindicate și organizațiile patronale. Insă, siste-
mul se află sub presiune: unii angajatori renunţă sau refuză să 
adere la organizații patronale, iar acordurile în sine oferă o mai 
mare flexibilitate în cadrul companiilor. Negocierile sunt condu-
se de catre sindicate și organizațiile patronale. Convențiile sunt 
obligatorii pentru membrii de sindicat (în mod normal toti lucră-
torii) și pentru organizațiile patronale semnatare.

Există comitetele de intrerindere care reprezinta lucrăto-
rii la locul de muncă. Ei au puteri extinse, de până la veto, în 
anumite domenii. Deși acestea nu sunt organizatii sindicale in 
adevartul sens, sindicaliștii din cadrul acestora joaca în gene-
ral rol important. În ce priveşte ocuparea forței de muncă, an-
gajatorul trebuie să informeze Coomitetul de intreprindere cu 
privire la nevoile de personal și să discute aceasta problema 
cu el. Comitetul de întreprindere are, de asemenea, drept de 
consultare in ce priveste actiunile de formarea. El poate solici-
ta angajatorului sa comunice in interiorul intreprinderii locurile 
de muncă vacante, insa  nu poate împiedica anunțurile sau 
angajarile externe.

Angajatorul trebuie să informeze Comitetul de întreprin-
dere înainte de a acționa în domeniul managementului indivi-
dual de personal (angajare, evaluari si reevaluari, transferuri și 
disponibilizări). Comitetul de întreprindere nu poate, totuși, sa 
se opuna unor astfel de măsuri, decat în anumite circumstanțe, 
de exemplu, atunci când acestea sunt în contradicție cu acor-
durile sau practicile existente. Acesta poate, de asemenea, 
prezenta propuneri pentru angajator pe probleme, cum ar fi 
egalitatea de șanse între femei și bărbați și lupta împotriva 
rasismului la locul de muncă.

Comitetul de întreprindere are drepturi de co-decizie cu 
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privire la o serie de probleme sociale, inclusiv: reguli discipli-
nare, programul de lucru si pauzele, reducerea sau prelun-
girea timpului de lucru (de exemplu, orele suplimentare sau 
șomajul parțial); concedii; reguli de calculare a salariilor (de 
exemplu, bazate pe un sistem de bonusuri sau de ore lucra-
te), stabilirea primelor și a obiectivelor, data și modalitatea de 
plată, introducerea de camere de luat vederi sau alte sisteme 
de supraveghere a activitatii sau comportamentului persona-
lului; modalitati de functionare a infrastructurii sociale, cum 
ar fi cantine sau terenuri de sport. In ce priveste unele dintre 
aceste teme, Comitetul de intreprindere face un acord scris cu 
angajatorul. În 2001, Comitetul de intreprindere a fost inzestrat 
cu noi drepturi in ce priveste mediul incojurator: angajatorul 
trebuie să il implice în probleme de mediu, uneori, stipulate 
într-un contract. Membrii Comitetului de intreprindere trebuie 
să primească timp pentru detașare, fără pierderi de la plata 
salariului, pentru îndeplinirea atribuțiilor lor, cum ar fi participa-
rea la reuniuni sau pentru a-si indeplini misiunea lor. Ei nu pot 
fi demiși decat pentru motive excepționale, cum ar fi o abatere 
gravă, cu acordul comitetului sau Tribunalului Muncii.

Reprezentatii la nivel european sunt numiti de catre co-
mitetele de intreprindere. Pentru societatea europeana regu-
lile garantează locuri pentru reprezentanții sindicatelor și, în 
companiile foarte mari, reprezentanții conducerii, la fel si în 
cadrul GSN1.

Sănătatea și siguranța la locul de munca sunt reglemen-
tate prin Legea din 1973 privind sănătatea (Arbeitsicher-he-
itsgesetz), modificata în 1976, si prin Legea din 1996 Legea 
securitatea (Arbeitsschutzge-setz). Comitetul de întreprinderi 
joacă un rol important în ce priveste sănătatea și siguranța. 
Acesta este consultat cu privire la numirea reprezentanților in 
siguranță (Sicherheitsbeauftragte).

1 GSN : Group Special pentru Negocieri
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B. Sectorul agricol: drepturi de imbunatatit... 
Conform Codului muncii, un Comitet de intreprindere 

(CI) poate fi creat in momentul in care in intreprindere exista 
10 angajati. Acest CI trebuie sa fie recunoscut si auzit de ca-
tre angajtor si, in anumite aspecte, este aplicata procedura de 
co-management. Datorita dimensiunilor exploatatiilor agricole, 
rezulta că există doar câteva. In cca 150 de intreprinderi exista 
CI cunoscute IG BAU.

Salariatii aleg membrii in CI, sindicatele sustin aceste 
alegeri. Sindicatele si institutele de formare organizeaza cur-
suri pe teme, precum: organizarea alegerilor, drepturi si obli-
gatii ale CI. Algerile se organizeaza o data la 5 ani. Sindicatele 
informeaza salariatii si intreprinderile si ajuta la desfasurarea 
alegerilor. Acestea pot imbunatatii drepturile CI.

CI este informat. El poate disemina informatiile fie in 
scris, fie in cadrul intalnirilor din  intreprinderi. 

In Germania nu exista sindicat de intreprindere.
Statul poate/trebuie sa creasca drepturile CE iar trep-

turile la co-management trebuie si acesta sa fie imbunatatite.
3.2. BuLGaria
A. Context national: Statul trebuie sa investeasca mai 

mult 
Traspunerea dispozitiilor directivei cu privere la informa-

re si consultare in legislatia bulgara a permis imbunatatirea si-
tuatiei din intreprinderi cu privire la dreptul la informare si con-
sultare a anagajatilor. În general, partenerii sociali consideră 
că acest lucru este un instrument de interacțiune între angajați 
și angajatori, favorabil pentru prosperitatea companiei.

In Bulgaria, directiva privind informarea și consultarea 
a fost transpusă prin modificările aduse Codului Muncii - o 
noua sectiune speciala a fost creata. Activitatea depunsa pen-
tru elaborarea proiectului de lege a fost realizata de catre un 
grup de lucru format din experți selectați de catre partenerii 
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sociali naționali reprezentativi și de catre autoritățile publice. 
Confederația Sindicatelor Independente din Bulgaria (CITUB) 
și Confederația Muncii Podkrepa (CL Podkrepa) au propus un 
concept comun pentru transpunerea Directivei 2002/14 ЕС. În 
cadrul grupului de lucru, reprezentanții patronatelor au respins 
unele dintre propunerile sindicatelor, cum ar fi:

 Ͻ Imposibilitatea pentru angajatori de a convoca o adu-
nare generală;

 Ͻ Votul prin vot secret;
 Ͻ Informarea și consultarea sa fie efectuate de 

organizațiile sindicale în întreprinderile în care există 
sindicate;

 Ͻ Obligația angajatorului să informeze și să se consulte 
direct cu lucrătorii din întreprinderile mici și mijlocii, cu 
ocazia Adunarii Generale;

 Ͻ Extinderea acestui drept si in randul functionarilor;
 Ͻ Dreptul organizatiilor sindicale sectoriale de a convo-

ca adunările generale în lipsa reprezentarii sindicale:
 Ͻ Obligația de a ajunge la un acord între angajator și 

reprezentanții lucrătorilor în cadrul unei proceduri de 
consultare
Din momentul aplicarii legii sunt opuse doua puncte de 

vedere:
 Ͻ Organizațiile patronale sunt în general satisfăcute în 

măsura în care ele pun în aplicare cerințele minime ale 
directivei;

 Ͻ Organizatiile sindicale exprima un alt punct de ve-
dere pentru diferite motive (prevederile pentru angajați 
de a desemna candidați, absenta criteriilor de eligibi-
litate pentru candidați, nu există criterii clare cu privire 
la mijloacele acordate de către organizațiile patronale 
organizatiilor sindicale, este prevazut doar un „acord”, 
prevederile legale care reglementează drepturile 
reprezentanților salariatilor și procedurile de informare și 
consultare sunt neclare).
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Drepturile acordate de sindicatelor si reprezentatilor ale-
si prin Codul Muncii de a apăra interesele sociale și economi-
ce ale lucrătorilor (în practică, mereu aproape numai sindica-
tele) sunt mai ascultate: sa fie informati si consultati in caz de 
concedieri colective (sindicatele si reprezentanții lucrătorilor 
au dreptul de a-si prezenta pozițiile cu privire la disponibilizări-
le propuse de autoritățile publice competente); să fie informati 
și consultati în caz de transfer a activităților; să fie informați 
și consultați in caz ca se schimbă orele de muncă, în caz de 
reducere a timpului de lucru, in cazul scăderii producției; sa 
fie consultati cu privile la relaxarea conditiilor de munca, sa fie 
informati cu privire la eliberarea pozițiilor permanente pentru 
angajații cu contract pe durată determinată si cu privire la pos-
turile cu normă întreagă pentru salariatii angajati cu jumatate 
de normă, și vice-versa.

Reprezentanții lucrătorilor aleși pentru informare și con-
sultare (sau sindicatul sau reprezentanții care il inlocuiesc, în 
cazul în care Adunarea Generală a decis să delege aceste 
competențe), ar trebui să fie informați cu privire la perspective-
le economice și sa fie consultati cu privire la problemele legate 
de locurile de muncă/ocuparea și cu privire la orice schimbare 
in munca pe care ar face-o organizatia si cu privire la contrac-
tele de munca. Ei au dreptul de a solicita informații, de a orga-
niza întâlniri cu angajatorul și de a avea acces la întreagul loc 
unde se desfasoara activitatea de muncă sau in intreprindere.

Codul Muncii stabilește ca timp minim o lună înainte 
de aplicarea unor astfel de măsuri, astfel incat comunicarea 
informațiilor sa se faca in timp util. Procesul de consultare tre-
buie sa dureze două săptămâni. Cu toate acestea, legislația 
permite angajatorului și reprezentanților angajatilor să își dez-
volte propriul acord cu privire la stabilirea unui calendar (nu 
mai exista date fixate/termene limită pentru consultarea cu pri-
vire la concedieri).

În caz de concedieri în masă, angajatorul este obligat să 
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deschidă în timp util consultări cu reprezentanții organizațiilor 
sindicale și cu reprezentanții pentru informare și consultare, 
dar nu mai târziu de 45 de zile înainte de efectuarea unor ast-
fel de concedieri, precum și să facă eforturi pentru a ajunge la 
un acord cu aceşti reprezentanți pentru a preveni sau a limita 
concedierile în masă preconizate și diminuarea consecințelor 
acestui fapt. 

Pe perioada intregului mandat și șase luni dupa, delegatii 
sindicali care ocupa funcții de conducere în cadrul organizației 
sindicale locale, prezenti la locul de muncă, nu pot fi concediați 
fără acordul conducerii centrale a sindicatului lor sau al unui 
organ autorizat de către acesta din urmă. Acest lucru se aplică 
și persoanelor angajate de intreprindere și care ocupa functii 
sindicale alese la nivel local, sectorial sau național.

Concedierile reprezentanților lucrătorilor - reprezentanti 
aleși să apere interesele sociale și economice ale personalului 
și oficialilor si reprezentanti alesi pentru informare și consulta-
re - necesită acordul inspectoratului de muncă.

În conformitate cu Codul Muncii, activiștii sindicali la ni-
vel de întreprindere, sector, regiune și național au dreptul, în 
ceea ce privește activitatea lor sindicală, la concediu plătit, 
în cuantumul prevăzut de contractul colectiv de muncă, dar 
nu mai puțin de 25 de ore pe an calendaristice. Contractele 
colective de muncă încheiate la nivel de sector și la nivel de 
întreprindere FNSZ / FITUA prevăd un minim de 40 de ore pe 
an calendaristice.

Responsabilul sindical de la locul de munca are drep-
tul la perioade de detasare, stabilite prin contracte colective, 
minimul fiind de 25 de ora/an. Acest drept este de asemenea, 
acordat angajatilor care ocupa functii de conducere in cadrul 
sindicatului lor la nivel sectorial, regional sau national. Sindica-
tul are dreptula de a folosi echipamentele necesare desfasu-
rarii activitatii sale. 

Reprezentantilor angajatilor le este acordat un timp de 
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detasare – reprezentanti alesi pentru a apara interesele soci-
ale si economice ale personalului si reprezentanti alesi pentru 
informare si consultare – daca functiile acestora le necesita, 
fara a le fi redus timpul lor de munca sau li se acorda concedii 
suplimentare. Ei beneficiaza, de asemenea, de dreptul la for-
mare si pot solicita timp pentru deplasari in acest sens. Moda-
litatile trebuie stabilite impreuna cu angajatorul, in cadrul unui 
contract colectiv sau in baza altui acord.

In acest context, CITUB mentioneaza ca va continua sa 
insiste asupra schimbarilor din Codul muncii cu privire la toate 
aspectele sau acelea asupra carora nu s-a ajuns la un con-
sens intre partenerii sociali.

B. Sectorul agricol 
FnSZ/Fitua
In ce priveste informarea/consultarea, exista clauze spe-

cifice la nivelul contractelor colective de munca, cum ar fi:
 Ͻ Prezentarea exacta si ușor de înțeles a informatiilor 

cu privire la situația economică și financiară a societății;
 Ͻ obligația de a consulta înainte de orice concediere co-

lectivă, în scopul de a ajunge la acorduri pentru a evita 
sau limita consecințele sociale pentru lucrători, angajați;

 Ͻ Schimbarea direcției atunci când poate afecta ocupa-
rea forței de muncă și condițiile de muncă;
Organizatia monitorizeaza toate problemele care apar in 

aplicarea legii cu privire la informare si consultare si deruleaza 
un program de formare cu privire la acest subiect, in ce priveste 
aspectele juridice si practicile existente. In momentul de fata, 
in sectorul agricol, FNSZ/FITUA dispune de reprezentanti in 11 
intreprinderi, dar, in schimb, nu dispune de date referitoare la 
numarul total de intreprinderi interesate de exercitarea dreptu-
lui la informare si consultare. Motivul pentru numărul mic de în-
treprinderi în care a fost implementată procedura de informare 
și consultare se referă nu numai la cerințele legislative privind 
numărul de lucrători și angajați, dar, de asemenea, şi la faptul 
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că toate normele și cerințele privind obligațiile angajatorului 
sunt prevăzute în contractele colective de muncă. Funcționarii 
publici care sunt membri de sindicat ai FNSZ / FITUA nu se 
bucură de dreptul la informare și consultare, pentru că proce-
dura de I & C nu este reglementată în Legea Serviciului Public, 
aceasta fiind o altă provocare.

Intreprinderile mici si mijlocii sunt majoritare in acest 
sector. Pragul de eficienta pentru a desfasura actiuni de I & 
C, cel mai adesea, se intalneste in intreprinderile mari. Este 
asadar o frana majora in dezvoltarea si implementarea acestui 
drept, de altfel necesar, in masura in care insasi legislatia bul-
gara nu preia decat minimum prevazut de Directiva 2002/14/
EC. Printre lipsuri, organizatia sindicala mentioneaza: 

 Ͻ Trebuie reglementate mai multe aspecte, astfel incat 
partile interesate sa poata dispune de informatii in timp util;

 Ͻ Acestea ar putea permite atingerea obiectivelor socia-
le in caz de concedieri colective, schimbari structurale;

 Ͻ Cu toate ca reglementarile in curs stipuleaza posibi-
litatea de a fi incluse caluze in contractele colective cu 
privire la  Informare si Consultare, acestea pot fi reali-
zate prin negocieri, astfel ca tensiunile sociale existente 
pot fi eviate, iar conflictele pot fi rezolvate.
In aceesi ordine de idei, organizatia FNSZ/FITUA consi-

dera ca I & C este un drept fundamental pentru angajatii euro-
peni si ca in acest sens, și, în acest scop, pragurile de eficien-
tar ar trebui să fie reduse, astfel că legislația se se refere la toți 
lucrătorii. De asemenea, aceasta considera ca legea ar trebui 
sa prevada incheierea obligatorie de contracte intre reprezen-
tantii angajatilor si angajatorii, in contextul unei proceduri de 
informare si consultare. In fine, legislatia nationala ar trebui sa 
reglementeze concediile platite, zilele de efectuare a delegatii-
lor pentru reprezentantii angajatilor, formarea lor, etc.

Pozitia ANGAJATILOR si ANGAJATORILOR
Textul prezentat in cele ce urmeaza reprezinta o sinteza 
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a chestionarelor adresate angajatorilor si reprezentantilor sa-
lariatilor si scrisa de FNSZ/FITUA.

Intervievatii au fost 5 reprezentanti ai angajatorilor, 10 
reprezentanti ai angajatilor din cadrul Federatiei Sindicatelor 
Independente din Agricultura. Mai in detaliu, este vorba despre 
4 angajatori si 8 reprezentanti ai angajatilor (presedinti), un 
agricultor si 2 reprezentanti ai cooperativelor agricole (printre 
care 5 barbati si 10 femei).

Mod de intervievare: realizat in timpul unui workshop na-
tional, desfasurat la Sofia in perioada 1-2 noiembrie 2012. 

Raport:
Grupul de persoane intervievate sunt familiarizate cu le-

gea privind I & C, dar exista niveluri diferite. Acest nivel de 
cunoastere se traduce, in special in cazul lucratorilor, printr-o 
slaba utilizare a posibilitatilor legale, a carei continut regele-
menteaza cazurile in care exista obligatia pentru angajator de 
a efectua proceduri de informare si consultare, timpul acordat 
acestor proceduri, ordinea, modul de numire a reprezentanților 
lucrătorilor / angajaților, cu care procedurile vor fi realizate, 
respectiv, drepturile și obligațiile angajaților în cadrul acestor 
proceduri. Studiul arata ca sunt fermieri și cooperative agrico-
le care par a fi mai puțin conștienți de conținutul textelor care 
reglementează procesul I și C. Mai mult, acest studiu arată, de 
asemenea, că ignoranța este intalnita în principal în societățile 
în care nu există un sindicat. Desfasurarea unei campanii cu 
privire la mecanismele I și C apare ca o necesitate („a fi-info”, 
realizata de structurile CITUB in perioada octombrie - decem-
brie 2012 a demonstrat utilitatea unei astfel de practici, care 
implică 124 de companii). Analiza răspunsurilor reflectă, de 
asemenea, dorința de a se familiariza mai mult cu procesul, 
prin formare, sfaturi practice, încheierea de acorduri între părți. 
CITUB actioneaza în această direcție de mai mulți ani și pro-
movează cunoașterea, îmbunătățirea cunoștințelor, dezvolta-
rea unei atitudini de a rezolva problemele specifice, mai ales 
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în vremuri de criză. Cu toate acestea, aceast lucru necesită 
prezența sindicatelor de a face eficienta o astfel de abordare: 
este o realitate faptul că sistemul de I & C funcționează în ca-
zul în care există o organizație sindicală.

Inițiativa de a organiza alegerea reprezentanților 
angajaților este o prerogativa exclusivă a sindicatelor: în acest 
moment, toți respondenții sunt în mod clar conștienți de acest 
principiu. Desigur, există unele cazuri de ingerințe a anga-
jatorilor, dar acestea sunt rare. Legea stabilește numărul de 
reprezentanți pentru fiecare societate, iar acesta este respec-
tat. Cu toate acestea, în cazul în care a avut loc activitati de for-
mare a reprezentanților în unele zone, respondenți au sublini-
at că nu a existat nicio pregătire specială pentru reprezentanții 
structurii lor.

Obligația angajatorului de a informa și consulta 
reprezentanții sindicatelor este, de asemenea, avuta în vedere 
pentru a informara și consulta in caz de concedieri colective, 
sau din alte motive (schimbarea angajatorului, schimbări in ce 
priveste prgramul de lucru ...). Există acorduri separate inche-
iate, în plus față de acordurile colective. Ele conțin prevederi 
pentru prevenirea consecințelor sociale care pot rezulta din 
punerea în aplicare a modificărilor în structura de producție. 
Analiza propusă de respondenți și experiența arată că textele 
cuprinse în contractele colective asigura o mai mare securita-
te, durabilitate și control, în conformitate cu legislația muncii, 
în comparație cu acordurile semnate de către reprezentanți. 
Astfel de acorduri dau puteri suplimentare și greutate in ce 
priveste participarea angajaților in viata activa și dezvolta 
democrația industriala. În concluzie, toți participanții la son-
daj cred că guvernul ar trebui să ia măsuri serioase pentru a 
promova exercitarea dreptului lucrătorilor de a fi informați, dat 
fiind caracterul fundamental al acestui drept. Participanții, de 
asemenea, sugerează să există sancțiuni reale pentru anga-
jatorii care nu furnizează informațiile necesare. Acest punct de 
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vedere este în concordanță cu cel al sindicatelor și partenerilor 
sociali bulgari. Pragul de la care dreptul la informare / con-
sultare ar trebui să fie redus, conform participanților: aceas-
tă cerință este a priori justificată în măsura în care sectorul 
agricol angajeaza încă o parte importantă a fortei de munca, 
într-un context în care acest sector pare ca ar trebui sa aibe 
o contributie mai importanta la creșterea PIB a țării, datorită 
fondurilor europene. Problemele sectorului, și mai precis, pro-
blemele naționale ale agriculturii moderne, susțin o dinamică a 
relațiilor sociale în sens larg. Dezvoltarea în paralel a dreptului 
de a I și C trebuie să fie însoțită de o consolidare a expertizei și 
competențelor actorilor acestui proces, aceasta înseamnand 
că dreptul la educație ar trebui să fie luat în considerare pentru 
reprezentanții angajaților, prin mijloace prin care acest drept 
să fie eficient.

3.3. Franta
A. Contextul national: Complex, eficace, dar marimea 

fortei de munca este o frână reala asupra sectorului
Cu doar 8% de lucrători sindicalizati, Franța se afla 

la coada plutonului european în materie de organizare. 
Mișcarea forței de muncă franceze este formata din mai multe 
confederații rivale, concurente pentru a recruta membri. Prin-
cipalele confederații sunt CGT, CFDT, FO, CFTC și CFE-CGC. 
În ciuda aceastei rate scăzute a sindicalizarii și diviziunea lor 
aparenta, sindicatele franceze genereaza un larg sprijin în ale-
gerea reprezentanților angajaților și sunt capabili să mobilize-
ze muncitorii cu mare succes. 

Negocierea colectivă are loc la nivel național, sectorial și 
de întreprindere. La fiecare nivel, trebuie îndeplinite norme de-
taliate cu privire la părțile autorizate sa negocieze, precum și 
condițiile pe care trebuie sa le indeplineasca un acord pentru 
ca acesta să fie valid. Negocierile sectoriale constituie nivelul 
cel mai important de negociere în termeni de acoperire, cu toa-
te ca salariile stabilite prin acestea sunt uneori, mai mici decât 
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salariul minim pe economie.
Franța are un sistem complex de reprezentare a lucrăto-

rilor la locul de muncă, care se bazează pe sindicate și structu-
rile alese în mod direct de către întregul personal. Atunci când 
un sindicat este prezent la locul de muncă, actorul principal al 
acesteia este delegatul sindicat.

Comitetul de intreprindere are dreptul de a fi informat și/
sau consultat pe diverse teme, și gestionează infrastructura 
socială a societății, spre exemplu cantina. Așa cum am spus, 
acesta poate ca, în unele cazuri, sa negocieze contractele co-
lective de muncă, dar acest lucru ramane unul exceptional.

Drepturile la informare includ problemele sociale (de lu-
cru), precum și problemele economice și financiare. Dimensi-
unea socială cuprinde următoarele informații: numărul și tipul 
de lucrător, motivele pentru utilizarea personalului temporar, 
interimar sau cu jumătate de normă; situația legata de bărbați 
și femei; modificările contractelor colective de muncă; forma-
rea. Componenta economică și financiară include următoarele 
informații: proprietatea, vânzările/cifra de afaceri și profiturile, 
nivelurile de producție, investițiile și ajutorul acordat de stat, 
subcontractarile, structura fortei de munca, proiectele legate 
de echipamente sau metode de producție; perspectivele vii-
toare. Informatiile transmise comitetului de intreprindere tre-
buie să fie aceleași ca și cele furnizate acționarilor și care se 
regasesc în raportul auditorului.

Drepturile la consultare a comitetului de intreprindere sunt 
mai restranse. Angajatorul trebuie să il consulte în prealabil 
atunci când sunt prevăzute măsuri semnificative, precum urmă-
toarele: propuneri de reducere personalului; schimbari structu-
rale importante, cum ar fi fuziunile, politica de cercetare-dezvol-
tare, introducerea de noi tehnologii; conditii de lucru și orele de 
munca, formarea, sănătatea și siguranța la locul de munca. 

Această procedura de consultare nu înseamnă că co-
mitetul de întreprindere trebuie să isi dea aprobarea pentru 
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măsurile care trebuie luate. Procedura ar trebui să-i dea po-
sibilitatea să își exprime punctul de vedere. Aceasta ia forma 
unei comunicari scrise de catre angajator si trebuie să aibă loc 
într-un termen stabilit înainte de luarea deciziilor, pentru a per-
mite stabilirea unui dialog între cele două părți. Regulile pro-
cedurale ale consultării sunt asadar foarte precise și formale, 
dar poate avea doar efecte limitate in practica. Managementul 
este obligat să asculte punctele de vedere ale reprezentanților 
lucratorilor, fără a fi nevoie insa să-și schimbe si planurile.

Concedierile colective și restructurarile fac excepție de 
la regulă: cateva comitete de intreprindere au apelat la justiție 
pentru a reduce din ambițiile angajatorului lor, argumentând 
că nici un proces de consultare adecvata nu a fost urmata. În 
unele cazuri, acest lucru a dus la o amânare semnificativa a 
proiectelor. Noua legislație din ianuarie 2005 ar putea oferi o 
alternativă prin „acorduri de metoda” incheiate cu sindicatele 
(și nu cu comitetul de întreprindere). Aceste acorduri defineasc 
exact modul de consultare care ar trebui să aibă loc, dar, de 
asemenea, exclude orice acțiune in justietie a comitetelor de 
intreprindere. 

 Pentru restul, domeniile în care este necesar acordul 
comitetului de intreprindere sunt limitate la anumite subiecte 
foarte specifice, cum ar fi alegerea organismului care furnizea-
za servicii medicale.

Reprezentanții angajatilor pot fi în comitetele de intre-
prinderi ale companiilor, fie fiind alesi de către toți membrii 
personalului, fie în calitate de reprezentanți ai acționarilor 
angajaților. Există o a treia alternativă: ei pot participa la re-
uniunile Consiliului fără a fi membri, avand doar dreptul de a 
pune întrebări.

Reprezentantii francezi ai unor organiseme legate de 
Consiliului European al Muncii si  intreprinderile europene sunt 
numiți de sindicate. Acestea sunt, însă, organisme reprezenta-
tive care stabilesc condițiile de numire a reprezentanților lucră-
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torilor în consiliile de administrație ale societăților europene.
Trebuie sa fie stabilit un comitet privind condițiile de 

muncă, de sănătate și siguranță (CHSCT) în toate instituțiile 
care respecta Codul Muncii și care sunt încadrate cel puțin 50 
de angajați. 

Delegatii sindicali și muncitorii care au fost reprezentanți 
sindicali în ultimele 12 luni nu pot fi demisi decat după un in-
terviu preliminar cu angajatorul și consultarea comitetului si cu 
aprobarea inspectorului de munca competent. Reprezentanții 
personalului și membrii comitetului de intreprindere benefici-
aza de aceeași protecție, dar în cazul lor, acesta este valabil 
numai timp de șase luni de la încheierea mandatului lor. În 
ciuda acestor garanții, statisticile DARES arată că un număr 
semnificativ de astfel de lucrători sunt concediati fiecare an.

B. Sectorul agricol
În cadrul companiilor cu 50 de angajati, comitetul de in-

treprindere (sau delegtia unica, in funcție de mărime) trebuie să 
fie informat și consultat cu privire aspectele sociale, medicale, 
... restructurarea, Comitetul Economic. Membrii săi sunt aleși.

Reprezentanții angajatilor sunt aleși și negociază în în-
treprinderile cu 10 sau mai mulți angajați. Avizierele sunt obli-
gate să informeze lucrătorii. Acestia pot adresa inspectorilor 
de muncă orice întrebare.

În caz de probleme, acesti inspectori pot interveni, întru-
cât acestia reprezintă legea, dar, de asemenea, si membrii co-
mitetului contractului colectiv (angajatori și angajați). Fiecare 
organizație reprezentativă isi numește proprii săi reprezentanți.

În sectorul agricol, ANEFA ajuta partenerii sociali pentru 
a informa lucrătorii cu privire la deciziile luate la nivel național 
(de exemplu, în ceea ce privește protecția socială, sau cu pri-
vire la sfârșitul carierei  lucrătorilor). Deciziile sunt luate de că-
tre cele două părți (bipartism).

FGA CFDT formeaza membrii săi pe teme legate de in-
formare și de consultare. Fiecare ales poate fi format pe teme 



Broşura transnatională

28

precum dreptul muncii, drepturile reprezentanților lucrătorilor. 
Subiectul de pregătire/formare a reprezentantilor aleși cade in 
responsabilitatea sindicatelor, inclusiv cele cu privire la comu-
nicarea lucratorilor (aviziere, etc ...). La rândul lor, angajatorii, 
în general, nu informează decat pe reprezentanți angajatilor: 
mai mult decât atât, informațiile furnizate de către angajator 
sunt reglementate conform subiectelor. Sindicatele rămân par-
tenerii privilegiati în toate domeniile în care acestea sunt, în 
general, în măsură sa discute. Ele sunt mult mai calificate in 
mai multe probleme, avand in vedere programele de formare 
de care acestea beneficiaza.

La modul mult mai general, sistemele de informare și de 
consultare pot fi apreciate din două puncte de vedere:

 Ͻ Obligația legală oferă o anumita eficiență procesului;
 Ͻ Dar, pe de altă parte, în sectorul agricol, exista mai 

degraba companii foarte mici, ceea ce reduce incidența 
acestui proces, dată fiind lipsa de reprezentanți pentru a 
informa lucrătorii în acest caz;
Sub rezerva specificitatii sectorului în ceea ce privește 

mărimea intreprinderii, dreptul la informare este un drept fun-
damental pentru toți lucrătorii. Controlul posibil efectuat de in-
spectorii de muncă, sub responsabilitatea Ministerului Muncii, 
garantează exercitarea acestui drept, în măsura în care aceste 
instante de control cunosc si urmaresc situatiile in care acest 
drept nu este pus in aplicare. În plus, consolidarea obligației 
legale in ce priveste informarea / consultarea este necesara. 
Cu toate acestea, legea nu poate obliga partenerii sociali sa 
ajunga la un acord, termenul „obligație” parand contrar terme-
nului de „negociere”. Rolul statului este mai degrabă de a con-
vinge ambele părți cu privire la valoarea unui acord negociat, 
și să încerce să faciliteze discuțiile în timpul reuniunilor triparti-
te. În absența unui acord negociat, statul poate prelua situatia, 
elaborand o lege.  

Dimensiunile mici ale exploatațiilor agricole face im-
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posibilă alegerea reprezentanților care vor negocia, elabora 
și semna acorduri și de a informa și consulta alți lucratori și 
angajați. Cu scopul de a depăși această barieră, partenerii so-
ciali din agricultură au încheiat un acord în 1992 (AFNCA: Fon-
dul pentru Finanțarea negocierii Acordului Colectiv de Muncă 
în Agricultură). Acest instrument a permis angajaților care sunt 
membri de sindicat să se folosească  de concediul plătit, în 
cazurile în care acestia sunt absenti de la locurile de muncă 
cu scopul de a lua parte la negocierile contractelor colective 
de muncă. Angajatorul oferă până la 0,05% din remunerația 
datorată. Fondurile stranse sunt folosite pentru a efectua pla-
ta remunerațiilor si a rambursa cheltuielile efectuate de către 
angajații implicați în negocieri colective de muncă. Acest lucru 
este de relevanță majoră în procesul de informare și consulta-
re, intrucat orice acord de negociere colectivă intră în vigoare 
într-o anumita / limitata zona/regiune geografică, iar angajații 
de la un sector sunt implicati în negocierea unei varietati de 
probleme. Astfel, angajații care iau parte la negocieri joacă un 
rol esențial în diseminarea informației și comunicare în cadrul 
sectorului.

Franța are structuri / organisme care să garanteze dez-
voltarea carierei continue a lucrătorilor și angajaților. FAFSEA 
(Fonds National d’Assurance Formation des Salariésdes Explo-
itations et Entreprises Agricoles) - Fondul Național de Asigurări 
pentru instruirea lucrătorilor din agricultură și din fermele agrico-
le – este o structura care furnizeaza servicii necesare pentru a 
lucrătorii și angajații din agricultură și din fermele agricole.

Consiliul de administrație organizează o varietate de cur-
suri de instruire pentru toate sectoarele. Rolul FAFSEA constă 
în informarea lucrătorilor și a angajaților cu privire la drepturile 
lor la educație și formare prin intermediul cataloagelor și a unui 
website. ANEFA (Association Nationaledes Etablissements de 
Formation Agréés) este o importantă organizatie care contri-
buie la diseminarea de informații importante.
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Constrângerea ce tine de mărimea întreprinderilor agri-
cole cantareste greu. Acesta este motivul pentru care pragul 
efectiv, acordând obligația de a informa și consulta ar trebui să 
fie redus. Acest sistem de informare și de consultare ar trebui 
să se concentreze pe oficialii aleși, care ar avea aceleași re-
surse (inclusiv timp de delegare), dar in acest caz apare o altă 
problemă, si anume faptul că nu sunt ușor de găsit candidați 
în intreprinderi foarte mici.

3.4. itaLie
A. Contextul national: Largirea dreptului la I & C este 

o necesitate
Principalele organisme reprezentative ale lucrătorilor din 

Italia - RSU - sunt, în esență structuri sindicale, cu toate ca 
acestea sunt alese de către întregul personal. Două treimi din-
tre membri sunt aleși de către toți angajații din candidaturile 
prezentate de către sindicate, care aleg ei insisi ultima treime.

Reprezentarea lucrătorilor la locul de muncă se bazea-
ză pe Statutul lucrătorilor, adoptat în 1970, care autorizează 
prezența sindicatului în cadrul intreprinderilor. Cu toate acestea, 
deși legea conferă reprezentanților sindicatelor anumite drepturi 
și protecție, aceasta nu detaliază si condițiile numirii lor.

Pentru a clarifica aceasta situație, cele trei confederații 
sindicale majoritate, care la începutul anilor ‚90 a avut relații 
strânse, au cazut de acordat în 1991 cu privire la crearea unei 
noi structuri: RSU. Este vorba despre un comitet unic pentru 
toate sindicatele prezente la locul de muncă, in cadrul caruia 
două treimi dintre membri sai sunt aleși de către întregul per-
sonal și o treime este numita de către sindicate (în sectorul pu-
blic, membri RSU sunt aleși de către angajați). Structura a fost 
confirmată, în principiu, prin acordul semnat în iulie 1993, iar 
termenii au fost definiti intr-un acord realizat în decembrie 1993, 
pentru sectorul privat și în aprilie 1994 pentru sectorul public 
(pentru acesta din urmă, in 1997 a fost promulgata o lege).

În ciuda acestor acorduri generale, RSU nu sunt puse în 
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aplicare în toate sectoarele. Acestea sunt de explu foarte rar în 
domeniul bancar și asigurări. Dacă niciun RSU nu este format, 
atunci legea autorizează continuarea sistemelor anterioare de 
reprezentare sindicală, care variază de la o companie la alta, 
în funcție de convențiile in vigoare, dar acest lucru nu mai este 
de actualitate.

Indiferent de forma pe care o ia, reprezentarea lucrăto-
rilor la locul de muncă este oricum în esență responsabilitatea 
sindicatelor. Deși sunt alese de muncitori, RSU sunt în primul 
rând comitete sindicale.

Misiunea principală a RSU este de a negocia cu anga-
jatorul la locul de muncă. RSU-urile sunt reprezentanți locali 
ai sindicatelor, iar contractele prin care acestea sunt create, 
le dau puterea de a negocia acorduri cu caracter obligatoriu 
pentru stabilirea lor în structura de negociere.

Conform legii, angajatorii sunt obligați să informeze și să 
consulte reprezentanții lucrătorilor pe probleme de sănătate 
și securitate, utilizarea fondurilor publice pentru restructura-
rea industrială, concedierile colective și transferul de activități. 
Cele mai multe dintre drepturile la informare și consultare a 
RSU-urilor sunt totuși prevăzute de acordurile la nivel de sec-
tor, și, uneori, la nivel de companie. De obicei, angajatorul tre-
buie să informeze și să consulte reprezentanții angajaților în 
domenii cum ar fi situația economică și financiară a companiei, 
proiecte de investiții, personal, schimbari în practicile de lucru, 
introducerea de noi tehnologii, egalitate de gen și formarea 
profesionala. Procesul de consultare poate lua forma unui co-
mitet comun format din angajator /sindicat. Este din ce în ce 
frecvent ca discuțiile sa aiba loc în cadrul comisiilor mixte, care 
au un rol formal în pregătirea terenului pentru negocierile co-
lective, oferind o bază tehnică.

Membrii RSU si reprezentanții sindicatelor la locul de 
muncă sunt protejati împotriva discriminării prin Statutul lucră-
torilor, care declara ilegal orice comportament anti-sindical. 
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Membrii RSU au dreptul legal la perioade de timp plătite pen-
tru detasare, a cărei durată este stabilită de Statutul lucrăto-
rilor. Timpul total al detașării prevăzut de Comitet este după 
cum urmează: o oră pe angajat/an, în unitățile cu mai puțin de 
200 de angajați, 8 ore pe lună pentru fiecare 300 de angajați 
în întreprinderile cu mai puțin de 3.000 de angajați, 8 ore pe 
lună pentru fiecare transa completa sau incompleta de 500 de 
angajați in unitățile cu mai mult de 3000 de angajați. Fiecare 
membru are dreptul la opt zile de concediu fără plată pe an 
pentru a desfășura activități sindicale.

Reprezentanții lucrătorilor sunt autorizati să folosească 
aviziere. In intreprinderile cu mai mult de 200 de angajați, RSU 
sau orice alt organism reprezentativ trebuie să aiba la dispo-
zitie un birou. Unele acorduri sectoriale permit, de asemenea, 
apelarea limitată de experți externi.

Acordurile colective permit crearea unui comitet de co-
ordonare la nivel de grup, în grupuri alcătuite din mai multe 
companii sau întreprinderi, inclusiv mai multe instituții. Membrii 
grupului RSU depasesc membrii comitetului de coordonare, 
care servesc de obicei ca oficialii sindicali

B. Sectorul agricol
În Italia, contractul colectiv include dispoziții privind in-

formarea și consultarea lucrătorilor (Titlul II  art. 6-7-11-12). 
Formarea privind acest drept este acordat salariatului in mo-
mentul discuțiilor și semnarii contractului de muncă.

Cu toate acestea, există o rezistență din partea angaja-
torilor in a furniza informații complete. Acest lucru este, de ase-
menea, justificat si de fragmentarea semnificativa a fermelor 
mici și mijlocii din Italia: pragul actual constituie o frână.

Informațiile sunt transmise catre angajat într-un mod 
special: prin întâlniri generale care implică angajații mai multor 
companii, dată fiind dispersia geografică a fermelor și dimen-
siunea acestora. În cazul întreprinderilor mari, informația este 
transmisă in cadrul organizației. Cu toate acestea, ALPA a de-
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clarat că nu știe cât de multe companii reprezintă.
Sindicatele sunt fara indoiala partenerul preferat de dia-

log, deoarece acestea sunt direct afectate de problemele care 
afectează intreprinderile. Procesul I și C. este de o importanță 
reală, deoarece ajută la construirea unor politici comune în re-
zolvarea problemelor care apar în societate și pe piața mun-
cii. În acest sens, sistemul certifica un impact real. Cu toate 
acestea, așa cum s-a menționat mai sus, pragul care permi-
te accesul efectiv la acest drept este prea mare în sectorul 
agricol: este necesar ca legislația națională sa permita acest 
drept intreprinderilor cu mai puțin de 50 de persoane. Acest 
lucru ar ajuta la diseminare extinsa a accesului la informare 
și consultare a lucrătorilor și instruirea lor, astfel încât aceștia 
să poată să își exercite drepturile, facand ca acest sistem de 
consultare și informare sa fie unul obligatoriu si s-ar reduce 
zona de fărădelege și conflicte între partenerii sociali. Sistemul 
ar trebui poata fi ajustat/modelat in functie de fiecare sector 
de producție, ținând seama de caracteristicile specifice și de 
dimensiunea intreprinderilor. În aceeași ordine de idei, legea 
trebuie să prevadă încheierea unui acord cu privire la natura 
informațiilor care sunt transmise reprezentanților salariatilor, 
într-un cadru în care accesul la acest drept este extins la un nu-
măr mai mare de intreprinderi. În cele din urmă, reprezentanții 
salariatilor trebuie să se bucure de drepturile specifice cu pri-
vire la timpul acordat delegatiilor, formare, și în general pentru 
asigurarea indeplinirii misiunii lor.

3.5. roMania
A. Contextul national: practici de formulat
Elementele cadrului legal cu privire la procedurile de in-

formare si consultare in Romania se regasesc in urmatoarele 
documente:

 Ͻ Codul Muncii: asigura dreptul general al salariatilor la 
informare si consultare 
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 Ͻ Legea 467 din 2006 privind stabilirea cadrului gene-
ral de informare şi consultare a angajaţilor, adoptata 
de Parlamentul din Romania ca obligatie a transpunerii 
directivei 2002/14/CE  in legislatia nationala inainte de 
aderarea tarii la UE 

 Ͻ Legea 54/2003 a sindicatelor 
 Ͻ Legea 130/1996 cu privire la contractele colective de 

munca
 Ͻ Contratul Colectiv de Munca la nivel national pentru 

anii 2007-2010 a carui continut trebuia sa fie negociat 
Nu ne propunem aici sa reluam taranspunerea detaliată 

a conținutului directivei, ci doar unele elemente din aplicare ei 
care nu sunt întotdeauna urmate de efecte in intreprinderilor 
românești.

Articolul 5 prevede că ”angajatorii au obligaţia să infor-
meze şi să consulte reprezentanţii angajaţilor, potrivit legislaţi-
ei în vigoare, cu privire la: 

 Ͻ evoluţia recentă şi evoluţia probabilă a activităţilor şi 
situaţiei economice a întreprinderii; 

 Ͻ situaţia, structura şi evoluţia probabilă a ocupării forţei 
de muncă în cadrul întreprinderii, precum şi cu privire 
la eventualele măsuri de anticipare avute în vedere, în 
special atunci când există o ameninţare la adresa locuri-
lor de muncă; 

 Ͻ deciziile care pot duce la modificări importante în or-
ganizarea muncii, în relaţiile contractuale sau în rapor-
turile de muncă, inclusiv cele vizate de legislaţia română 
privind procedurile specifice de informare şi consultare 
în cazul concedierilor colective şi al protecţiei drepturilor 
angajaţilor, în cazul transferului întreprinderii” 
Acelasi articol prevede ca: «Informarea se face într-un 

moment, într-un mod şi cu un conţinut corespunzătoare, pen-
tru a permite reprezentanţilor angajaţilor să examineze proble-
ma în mod adecvat şi să pregătească, dacă este cazul, con-
sultarea.” In ce priveste Consultarea, aceasta are loc:
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 Ͻ într-un moment, într-un mod şi cu un conţinut cores-
punzătoare, pentru a permite reprezentanţilor angajaţilor 
să examineze problema în mod adecvat şi să elaboreze 
un punct de vedere; 

 Ͻ la un nivel relevant de reprezentare a conducerii şi 
a reprezentanţilor angajaţilor, în funcţie de subiectul 
discutat; 

 Ͻ pe baza informaţiilor furnizate de angajator şi a punc-
tului de vedere pe care reprezentanţii angajaţilor au 
dreptul să îl formuleze; 

 Ͻ astfel încât să permită reprezentanţilor angajaţilor să 
se întâlnească cu angajatorul şi să obţină un răspuns 
motivat la orice punct de vedere pe care îl pot formula; 

 Ͻ în vederea negocierii unui acord privind deciziile care 
pot duce la modificări importante în organizarea muncii, 
în relaţiile contractuale sau în raporturile de muncă. 
Din diferite analize a reieşit faptul că, în practică, consul-

tarile cu sindicatele sunt de multe ori efectuate doar cu scopul 
de a realiza o formalitate, fără a cauta cu adevărat soluții reale 
şi eficiente prin intermediul dialogului social. Cu toate acestea, 
sindicatele și reprezentanții angajatorilor recunosc dreptul de 
a fi informat cu privire la legislația privind informarea şi con-
sultarea și informarea membrilor lor. În timp ce puţin peste ju-
mătate din reprezentanții lucrătorilor cunosc existența acestui 
drept, ceva mai multi angajatori au cunoştinţă de acest fapt. 
Această observație duce la o lipsă reală de informații cu pri-
vire la desfășurarea activității la nivel de întreprindere, în timp 
ce jumătate dintre angajatori par să aibă cunoştinţe precise 
cu privire la procedura de informare şi consultare. La locul de 
muncă, muncitorii români sunt reprezentați de sindicate. Cu 
toate acestea, legislația permite alegerea reprezentanților sa-
lariatilor în instituțiile în care nu există niciun sindicat. Structu-
rile sindicale locale pot interveni în determinarea negocierilor 
colective, si, de asemenea, au drepturi extinse la consultare. 
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În ceea ce privește informarea și consultarea, angajatorul 
este obligat să consulte sindicatul asupra deciziilor care „ar 
putea afecta în mod semnificativ drepturile și interesele lor” 
(Codul Muncii românesc), aceasta cuprinde o gamă largă de 
probleme, cum ar fi: luarea concediilor, problemele legate de 
securitatea si sănătatea la locul de munca, planurile anuale 
de formare și regulile companiei. Sindicatul trebuie să fie, de 
asemenea, consultat cu privire la concedieri, avand dreptul 
să facă propuneri pentru a evita sau a reduce numărul celor 
propusi spre concediere (angajatorul trebuie să răspundă la 
aceste propuneri în termen de 10 zile, precizând motivele care 
conduc la concediere și trebuie să se consulte cu sindicatul 
cu privire la un posibil „plan social”, pentru a reduce impactul 
acestora). În cazul transferurilor de activitate, întreprinderea 
de origine și cea de la destinație trebuie amandoua sa se con-
sulte cu sindicatul. Aceasta din urma, trebuie, de asemenea, 
sa fie consultata cu privire la introducerea programului de 
munca flexibil si utilizarea fondurilor sociale ale intreprinderii, 
destinate, de exemplu, catinei.

Drepturile la informare si consultare a sindicatelor au 
fost intarite in legislatie prin lege datorita trasnpunerii directivei 
europene din 2002 care stabileaste un cadrul legal cu privi-
re la informarea si consultarea angajatilor. Promulgata in de-
cembrie 2006 si intrata in vigoare la 1 ianuarie 2007, aceasta 
stipuleaza ca angajatorul trebuie sa informeze si sa consulte 
angajatii cu privire la evoluţia recentă şi evoluţia probabilă a 
activităţilor şi situaţiei economice a întreprinderii, cu privire la 
situaţia şi evoluţia probabilă a ocupării forţei de muncă în ca-
drul întreprinderilor, precum şi cu privire la deciziile care pot 
duce la modificări importante în organizarea muncii, în relaţiile 
contractuale sau în raporturile de muncă.

În anumite domenii, sindicatul trebuie să isi dea acordul 
pentru ca anumite măsuri sa fie luate. Este cazul, de exemplu, 
atunci când acesta solicita anajaților să lucreze mai mult de 15 
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zile consecutive și in momentul definirii sarcinilor de munca. 
Trebuie să fie convenite cu sindicatul și comitetul de sănătate 
și securitate măsuri de formare pe teme precum sănătatea și 
de siguranta la locul de munca.

Sindicatul trebuie să își dea acordul cu privire la siste-
mele de premiere si perioadele de somaj tehnic de scurta du-
rata fără plată, decise in situatia scaderii volumului producției. 
Membrii de sindicat au pierdut o mare parte din protecția îm-
potriva concedierii pe care au avut-o in trecut. Drepturile la 
perioade de detașare a reprezentanților de sindicat aleși la 
locul de muncă sunt în prezent stabilite prin acordurile colec-
tive. Dreptul la cele cinci zile libere pe care le aveau în trecut 
au fost eliminate. Reprezentanții lucrătorilor au dreptul la 20 
de ore de timp liber pe lună. Angajatorul trebuie, de aseme-
nea, să pună la dispoziția sindicatului un loc in care acesta sa 
isi poata desfășura activitatea sa, precum și echipamente de 
birou, cum ar fi un fax.

B. Sectorul agricol 
Pozitia AGROSTAR:
La nivelul sectorului agricol, ca urmare a răspunsurilor 

date de partenerii locali ai Federatiei Agrostar, cu privire la 
practica de implemantare a procesului de I & C, aceștia sunt 
de părere că mulți dintre angajatori nu respectă dispozitiile le-
gislatiei cu privire la I & C și sugerează chiar faptul că angaja-
torii nu vor să informeze lucrătorii cu privire la situația intreprin-
derii. Această atitudine se adaugă celei pe care o are statului 
roman, arătându-se reticent în promovarea relațiilor sociale în 
întreprinderi, în trecutul recent.

Angajatorul are obligatia de a informa angajatii cu privire 
la dreprurile lor la informare si consultare si cu privire la alte 
drepturi ale muncii. Cu toate acestea, multi angajatori nu res-
pecta dispozitiile legislatiei cu privire la informarea si consulta-
rea lucratorilor si angajatilor: nu vor ca acestia sa fie informati. 
Respectarea principiului si dreptului la I & C este un angaja-
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ment al Federatiei Agrostar care actioneaza la diferite niveluri 
in vederea atingerii acestui scop, facand demersuri pentru ca 
reprezentantii angajatilor sa isi joace pe deplin rolul lor. Apar-
teneta la o organizatie sindicala este de fapt o conditie esen-
tiala pentru ca drepturile sa fie respectate: informarea se face 
acolo unde exista sindicate, in timpul reuniunilor/intalnirilor cu 
reprezentantii sindicatelor sau cu membrii de sindicat. Aceasta 
relatiate este cu atat mai puternica cu cand reprezentantii sunt 
membri alesi si organizati, mai ales atunci când vine vorba de 
combaterea unor subiecte complexe și dificile, cum ar fi Con-
tractul Colectiv de Muncă.

Dar, în general, Federatia Agrostar admite o lipsă a 
eficienței în procedurile de I & C, care va continua avand in 
vedere ca angajatorii refuza (o parte semnificativă a acestora) 
să respecte legea. Mai mult decât atât, angajatorii nu sunt sin-
gurii care au o astfel de poziție negativa: România este supusă 
rapoartelor și comentariilor negative din partea Comisiei Euro-
pene, în special in ce priveste problemele drepturilor omului. 
Această atitudine a guvernului nu este una consecventă, in 
masura in care, cel mai adesea, atunci când o lege vine de la 
Bruxelles, statul român are mai degraba o tendință de a o res-
pecta, mai ales ca exista controale care se deruleaza mereu 
pentru a măsura nivelul de progres al reformelor.

Pozitia ANGAJATORILOR
Panel interogat: au fost completate 7 chestionare. Aces-

tea se referă la trei sectoare de activitate, cu un accent pe sec-
torul cresterii animalelor. Dimensiunea intreprinderilor intervie-
vate acoperă o gamă de intreprinderi cu: de la 44 de angajați 
la peste 300. 

Analiza raspunsurilor: În toate cazurile, respondenții au 
indicat faptul că angajatorul a informat lucrătorii în cadrul exer-
citarii dreptului la informare si  consultare.  Din acest punct de 
vedere, se pare că există o normalitate în relațiile „angajator/
angajat”. La intrebarea dacă angajatorul a ales reprezentanții 
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lucrătorilor, răspunsurile pot fi interpretate în două moduri:
 Ͻ Fie angajatorul alege reprezentanții salariaților (care 

nu pare a fi cazul, având în vedere intrebarile următoa-
re) și această procedură pare curioasa.

 Ͻ Fie angajatorul își rezervă dreptul de a accepta o 
persoană anume în calitate de reprezentant, și în acest 
caz, este acest lucru legal și normal? Care sunt criteriile 
obiective de a refuza?
Al doilea răspuns pare să fie confirmat printr-o întreba-

re care se referă la nominalizarea candidaților. Toate răspun-
surile converg într-o singură posibilitate: lucratorii insisi sunt 
cei care ii desemneaza. In mod similar, salariatii sunt cei care 
convoaca adunarea generala electiva, in cazul majoritatii ra-
spunsurilor date. În trei cazuri, ar fi angajatorii înșiși, care ar 
acționa (numărul de răspunsuri este mai mare decât numărul 
de respondenți, aceasta înseamnă că faptul că, în unele ca-
zuri, procedura este comună?).

In majoritatea întreprinderilor intervievate, procedura 
de I & C a fost declanșată, însă fără a fi dezvoltate motivele, 
cu exceptia unui caz precis, unde o întreprindere a procedat 
la concedieri colective sau a informat lucrătorii cu privire la 
evoluția salariilor și protecția socială. Desigur, chestionarul nu 
a interogat cu privire la motivele care stau la baza declanșării 
procedurii de I & C. Lipsa unui răspuns, nu este un rezultat 
satisfăcător și poate duce la o interpretare eronată: Această 
procedură este atunci folosită ca un mijloc de comunicare, în 
care angajatul nu își poate exercita cu regularitate drepturile 
sale? Cu toate acestea, următoarele răspunsuri indică faptul 
că există, de cele mai multe ori, un acord de procedură, care 
prevede o serie de subiecte pentru care procedura de informa-
re & consultare are loc. Aceasta pare să se refere la societățile 
mari. În cazul acestui chestionar, respondenții nu au dat detalii 
cu privire la conținutul acordurilor existente în intreprinderile lor.

In ce priveste comunicarea cu privire la situatia economi-



Broşura transnatională

40

ca si financiara a intreprinderii, practicile intalnite sunt diverse: 
 Ͻ intr-un caz (intalnit in 4 raspunsuri) comunicarea se 

face prin mijloace de comunicare electronice prin e-mail, 
prin scrisori de informare, prin intalniri. Pare a fi vorba , 
in acest caz, de o informare informala ;

 Ͻ Intr-un alt caz, directorul general este cel care comu-
nica, in cazul reuniunilor comune.

 Ͻ In fine, in ultimul caz, angajatorul comunica informatii-
le in cadrul unei adunari generale. 
Raspunsurile formulate par a indica faptul ca nu exista o 

procedura formala cu privire la informarea economica si finan-
ciara sau, daca acestea exista, nu este respectata. 

Sondajul nu poate afirma daca Directiva 2002/14/EC a 
facut obiectul unei informari in cadrul intreprinderilor, cu ex-
ceptia unui raspuns negativ, majoritatea respondentilor nu au 
formulat un punct de vedere. Ar trebui sa tragem concluzia ca 
absenta unui raspuns dat poate fi tradusa ca o totala necu-
noastere  a legislatiei europene cu privire la acest aspect? 

Mai mult decât atât, calitatea de membru sau nu a unei 
organizații nu înseamnă că problema dreptului la informare și 
consultare a lucrătorilor este tratată în același mod, în toate cazu-
rile: sunt date 4 răspunsuri (dar pentru 2 companii) unde această 
problemă este abordată în cadrul organismelor de organizare, și 
3 raspunsuri care indica ca acest lucru nu este cazul.

Rolul statului este de o importanță reală în ochii 
respondenților, deoarece marea majoritate a acestora sunt de 
acord că statul ar trebui să ia mai multe măsuri cu privire la 
procedurile și practicile in ce priveste drepturile la informare 
și consultare. Acest răspuns este în concordanță cu faptul că 
tot aceeași majoritate recunoaște acest drept ca fiind un drept 
fundamental la nivelul UE.

Pozitia LUCRATORILOR si ANGAJATILOR 
Intervievati: au fost completate 8 chestionare, de catre 

persoane provenind din sectoare diverse, precum: horticultu-
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ră, pomicultură, viticultură și creșterea păsărilor
Analiza raspunsurilor:
Au fost furnizate câteva cifre cu privire la numărul de 

lucrători pe care aceste companii il angajeaza.
În acest sens, cele trei răspunsuri date cu cifre au doar 

un interes limitat, dar este vorba cel mai adesea de intreprin-
deri foarte mici. Această lipsă de răspunsuri nu ne permite sa 
masuram dacă problemele ridicate în aplicarea procedurii de 
informare si consultare se referă mai mult la o anumita intre-
prindere decat la o alta.

La nivel de intreprinderi, aceste intrebari cu privire la I 
& C au fost discutate in moduri foarte diferite: 3 dintre ele au 
tratat subiectul, 2 nu abordeaza intrebarea, iar altele 3 nu ra-
spund deloc. Insa, la nivel „sectorial” dificultățile sau proble-
mele cu privire la informarea si consultarea sunt în principal 
abordate. În primul rând, existența unui dialog social sectorial 
(agricultura și dezvoltare rurală) permit abordarea acestor su-
biecte, in acelasi timp  in care sunt tratate alte subiecte (fon-
durile europene, noi programe operaționale). În al doilea rând, 
legislatia in vigoare, în special cea din UE, impune angajato-
rilor să informeze și să consulte, în cazuri specifice: în acest 
sens, angajatorii par să îndeplinească obligațiile care le revin 
la nivel sectorial.

Formarea sindicala este prezenta pentru majoritatea 
responsabililor sindicali. Temele abordate sunt: lupta împotriva 
muncii ilegale, orele suplimentare si plata acestora, respecta-
rea acordurilor colective de munca, agricultura și dezvoltarea 
sa în Europa. Cativa actori au dezvoltat continuturile: organi-
zatii sindicale, functionari si asociatii sectoriale. 

Comunicarea către lucrători pare a fi un punct slab în 
masura in care 3 companii transmite informații prin postarea unor 
afise, altele 3 nu transmit nici o informație, iar 2 nu au răspuns.

Prezenta unei organizatii sindicale este fara indoiala un 
avantaj in societate pentru ca drepturile salariatilor sa fie res-
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pectate: într-adevăr, respondenții au considerat că informațiile 
sunt date in timp util, sun forme adecvate si examinate nor-
mal. Este de remarcat faptul că aceste acțiuni sunt efectua-
te atunci când sindicatului în cauză este reprezentativ, în caz 
contrar, acolo unde  reprezentanții sunt aleși de către anga-
jator, aceasta este o modalitate pentru ca aceasta din urma 
să acționeze cum crede de cuviinta. Pe de alta parte, exis-
tă foarte puține informatii cu privire la numărul de societăți în 
care normele obișnuite de reprezentativitate există. Singurul 
răspuns obtinut prin intermediul chestionarelor nu permite 
tragerea unor concluzii. De asemenea, nu avem date referi-
toare la modalitățile de selecție a candidaților pentru alegerea 
reprezentanților. Aceasta este, fără îndoială, o problemă de 
analizat. Practica care consta,  pentru angajator, in a desemna 
el însuși reprezentanții lucrătorilor este prezentata într-un caz, 
ca un corolar, cu subordonarea reprezentanților în cauză. Pe 
de alta parte, unii angajatori nu iau nici o inițiativă pentru a fa-
cilita reprezentarea salariaților, pe motiv că aceștia nu doresc 
să „se amestece în problemele sindicatelor.”

Cu toate acestea, reprezentantii sindicatelor care au 
răspuns la întrebările despre reprezentativitate sunt în marea 
lor majoritate de acord cu faptul ca sindicatele sunt partenerii 
preferati pentru a avea un dialog cu angajatorul. Două răspun-
suri date au formulat o opinie contrară. Rolul sindicatelor este 
relativ bine înțeles, deoarece majoritatea respondenților au 
afirmat ca ei trebuie să abordeze problemele legate de nego-
cierea colectivă, incluziunea socială, integrarea pe piața forței 
de muncă, salariile, sănătatea și siguranța la locul de muncă, 
protecția socială. În cele din urmă, două roluri sunt delegate: 
acțiunile din cadrul companiei si acțiunile sectoriale.

Putine persoane dau o perspectivă asupra eficacității 
sau nu a procedurii de I & C. Fără îndoială, acest lucru este 
legat de lipsa de practica pe de o parte și, pe de altă parte, de 
lipsa de comunicare.
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Rolul statului este considerat/judecat mult mai grav, 
și acest lucru nu pare surprinzător atunci când ne referim la 
„contextul național” descris mai sus: dreptul la informare și 
consultare este considerat ca fiind un drept fundamental, la 
nivel național, dar și la nivel european. Dar marea majoritate 
a respondenților evidențiază lipsa de interes real al instituțiilor 
guvernamentale pe această temă. Desigur, contextul actual 
politic este unul complex, abia iesit dintr-o perioadă dificilă. 
Răspunsurile au fost date, probabil, ținând cont de această 
situație. Viitorul pe termen scurt este mai favorabil?

3.6. REPUBLICA MACEDONIA
A. Contextul national: O situatie care necesita accele-

rarea reformelor 
Reglementările privind raporturile de muncă în Ma-

cedonia provin din Constituția țării, convențiile Organizației 
Internaționale a Muncii și legislația privind relațiile de muncă. 
Articolul 20, alineatul 1 din Constituție Republicii Macedonia 
prevede ca „toți cetățenii sunt liberi să se reuneasca pentru 
a realiza și proteja drepturile și convingerile lor politice, eco-
nomice, sociale și culturale”. Ultimile modificări și completări 
aduse legislației privind relațiile de muncă au lăsat un număr 
mare de cetățeni nemulțumiți, deoarece ei cred că acestea nu 
sunt în conformitate cu directivele UE și modul de organizare 
a UE. In 2009 s-au făcut mai multe modificări legislative, în 
special în ceea ce privește concedierile colective:

 Ͻ Introducerea unei definiții cantitative a concedierilor 
colective;

 Ͻ Eliminarea cerinței de a căuta alternative la concedieri;
 Ͻ Scoaterea prioritatii de reangajare;

Criteriile de participare reprezentantiva a partenerilor so-
ciali în cadrul dialogului social bipartit și tripartit au fost în final 
puse în aplicare, iar sindicatele au început să semneze con-
tracte colective in sectorul public. Cu toate acestea, dialogul 
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social bipartit și tripartit rămâne unul slab, iar participarea par-
tenerilor sociali insuficientă în procesul de elaborare de politici 
publice este una regretabila.

Potrivit Federation of Trade Unions of Macedonia 
(Federația Sindicatelor din Macedonia - CCM) și Confedera-
tion of Free Trade Unions of Macedonia (Confederația Sindi-
catelor Libere din Macedonia - KSS), cele două sindicate repre-
zentative implicate, Comitetul Economic Sociale stabilit în anul 
2010, la nivel național este încă in curs de stabilire. Consiliile 
economice și sociale au fost stabilite la nivel local, cu participa-
rea reprezentantului (lor) sindicali. Deși guvernul a luat măsuri 
pentru a limita utilizarea excesivă a contractelor pe durată de-
terminată în functia publica, ceea ce este ilegal, există încă un 
număr considerabil de locuri de muncă temporare. Intr-o mani-
era mai pozitiva, datorită inițiativelor partenerilor sociali, a fost 
adoptată Legea cu privire la comitetele europene de întreprin-
dere, oferind lucrătorilor dreptul la informare, consultare și parti-
cipare la comitetele europene de întreprindere pentru aspectele 
transnaționale și promovarea dialogului social. În plus, pentru 
prima dată de la declararea independenței țării, a fost adoptată 
o lege privind salariul minim și astfela fost stabilit salariul minim. 
În plus, au fost operate modificări la legea salarizarii, în ducand 
la o creștere cu  5% incepand cu decembrie 2012.

B. Sectorul agricol
In Republica Macedonia exista 35 de intreprinderi cu mai 

mult de 50 de angajati in agricultura, printre care 14 sunt mem-
bre ale AGRO SINDIKAT.

Un acord colectiv sectorial (agricultura si industrie alimen-
tara) stipuleaza conditiile de comunicare intre angajator si sindi-
cat, in cadrul procesului de informare/consultare (articolul 112):

„Angajatorii trebuie să asigure informarea periodica si la 
timp a angajaților cu privire la situația economică și dezoltarea 
rezultata din influențarea situației economice și sociale a lu-
crătorilor, în special pentru dezvoltare, in special cu privire la:
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 Ͻ planurile de dezvoltare anuală și multianuală;
 Ͻ Schimbările organizaționale;
 Ͻ Decizia de reglementare a drepturilor care decurg din 

utilizarea angajaților;
 Ͻ Rezultatele anuale ale activitatii;
 Ͻ Alte aspecte economice;
 Ͻ Alte aspecte de interes comun.”

Notificarea se face în scris și oral pentru anumite as-
pecte, se poate realiza prin publicatii interne, buletine de știri, 
întâlniri sau printr-un orice alt mod special, acolo unde există 
sau nu sindicat prezent. Această procedură intra in competen-
tele reprezentanților lucrătorilor, dar la nivel de președinți de 
sindicat, deoarece problema alegerii reprezentanților angajaților 
nu este reglementată prin lege. Acestea sunt considerate, de 
asemenea, ca un partener privilegiat în dialogul social cu sindi-
catele cu privire la toate aspectele legate de relațiile de muncă.

Problemele legate de informare / consultare sunt, de 
asemenea, discutate din punct de vedere sectorial, într-un 
mod bipartit. AGRO SINDIKAT a facut in acest sens o axa pri-
oritara de acțiuni și dorește să fie informat cu privire la toate 
problemele economice și sociale cu privire la dezvoltarea in-
treprinderii.

În ciuda imperfecțiunilor sitemului de informare/ consul-
tare în vigoare, persoanele interogate cred că acesta este efi-
cient în măsura în care lucrătorii au fost informati cu privire la 
subiectele enumerate în secțiunea 112 enumerate mai sus. Cu 
toate acestea, aceleasi persoane considera că statul ar trebui 
să ia măsurile necesare pentru a finaliza transpunerea Directi-
vei 2002/14/CE, inclusiv obligatia unui acord între reprezentanții 
angajaților și angajatorului cu privire la conținutul informațiilor 
și mijloacelor puse la dispozitia reprezentanților angajatilor. În 
aceeași ordine de idei, ca și în majoritatea celorlalte țări, răs-
punsurile la chestionare subliniază necesitatea de a revizui ni-
velurile de personal pentru a dezvolta sistemul de I si C.
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SINTEZA 
RECOMANDARI SI OBIECTIVE
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1. Elemente de sinteză
Tendințele actuale la nivel european, sunt de a recunoaște 

faptul ca dialogul, mai ales în aceste vremuri tulburi, este un 
instrument care faciliteaza procesul de iesire din ciza care per-
sistă din mai multe motive structurale și economice. Dialogul 
social, asa cum este definit în prezent, este de asemenea un 
acquis comunitar dobândit și o condiție pentru succesul pu-
nerii în aplicare a „Strategiei europene de ocupare a forței de 
muncă 2020 „, chiar dacă acesta este adesea un subiect de 
criticat și de scepticism.

Strategia europeană pentru ocuparea forței de muncă 
oferă un cadru („metoda deschisă de coordonare”) care permite 
țărilor din Uniunea Europeană sa stabiliasca obiectivele și pro-
vocările comune, schimbul de informații și de diagnosticare și 
sa coordoneze politicile lor de angajare. Aceasta se integrează  
noii strategii Europa 2020 (SEE 2020) „Strategia pentru ocu-
parea forței de muncă și de creștere inteligentă, durabilă și fa-
vorabilă incluziunii”, care sucede din iunie 2010 Strategia de la 
Lisabona pentru creștere economică și locuri de muncă.

Direcția Generală pentru Ocuparea Forței de Muncă, 
Afaceri Sociale și Incluziune a Comisiei Europene colaborea-
za cu statele membre, partenerii sociali, societatea civilă și alti 
factori interesati pentru a răspunde provocărilor globalizării, 
îmbătrânirii populației europene și evoluției societății. Aceasta 
promovează:

 Ͻ mai multe locuri de muncă și mai bune;
 Ͻ libera circulație a lucrătorilor și coordonarea sisteme-

lor de securitate socială;
 Ͻ îmbunătățirea condițiilor de muncă, prin adoptarea 

unor standarde minime comune cu privire la sănătatea 
și securitatea, promovarea si dezvoltarea dialogului so-
cial la nivel european, modernizarea relațiilor de muncă 
și ajutor mobilitatii lucrătorilor europeni;

 Ͻ incluziunea socială.
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Asadar, tema acestui proiect se află asadar în centrul 
atentiei Strategiei Europene 2020. Ca atare, indiferent de re-
alitatile nationale, procedura de informare și consultare sunt 
instrumente care trebuie sa permita dezvoltarea/elaborarea de 
programe și procese pe care fiecare parte trebuie să fie capa-
bil să le dezvolte pentru a ajuta la stimularea ocupării forței de 
muncă și a condițiilor în care este propus contractul de mun-
ca. Restructurarile din cadrul intreprinderilor, mai des intalnite 
în companiile mari, trebuie astfel să fie abordate într-un mod 
transparent și sa fie anticipate cel mai devreme. În acest sens, 
este interesant de observat publicarea unui studiu2  publicat 
recent de către Parlamentul European, cu titlul „Valoarea 
adăugata europeana a unei măsuri UE privind informarea și 
consultarea lucrătorilor anticiparea și managementul restruc-
turării”, disponibil în patru limbi: engleză (original), germană, 
spaniolă și franceză. Acest studiu evidențiază, printre altele, 
„că o consultare precoce precum formarea poate avea efecte 
pozitive, chiar dacă aceste practici nu sunt la fel de eficiente la 
nivelul statelor membre și la nivel de întreprindere.” 

Această publicație a fost realizată în ciuda existenței unei 
varietăţi de mecanisme pentru aplicarea procedurii de I și C, 
atât la nivel naţional cât şi la nivel de întreprindere, care uneori 
poate fi o provocare pentru implicarea lucrătorilor și angajaților 
în această procedura. Această varietate de mecanisme care 
rezultă din legislațiile naționale și diferitele forme de reprezen-
tare, diferitele instrumente disponibile pentru reprezentanții 
angajaților în exercitarea sarcinilor lor sunt un impediment 
pentru promovarea eficientă a acestui mecanism în sectorul 
agricol (numeroase întreprinderi mici). Pot fi, de asemenea, 
evidențiate si alte obstacole: 

 Ͻ dimensiunea exploatației agricole în sector: după cum 
s-a menționat mai sus, sectorul este alcătuit în principal 

2 Raport al Comisiei de ocupare si afaceri sociale, adoptat in 15 ianuarie 
2013 (P7_TA-PROV(2013)0005)
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din ferme mici, ceea ce face imposibila desfasurarea 
procedurii de I și C. în contextele actuale. Cu toate aces-
tea, există practici specifice, cum ar fi in Italia (adunările 
generale în care sunt implicate mai multe companii);

 Ͻ Disfunctii naționale (desemnarea reprezentanților, 
voința politică, ignorarea partenerilor sociali, refuzul 
angajatorilor, ...): marea majoritate a situațiilor naționale 
arată astfel de eșecuri și există mai multe cazuri în care 
pot fi formulate raspunsuri juridice: până în prezent, se 
pare că aceste probleme reflectă o problemă mai mare, 
care face obiectul unei analize mai largi, cu scopul de 
a construi un diagnostic care ar putea fi apoi adus la 
scara P.E.3.

 Ͻ Categorii diferite de reprezentanti ai lucratorilor si 
angajatilor (sindicate, etc.): aceast punct se alatura celui 
anterior, dar, în același timp, pare să reflecte o problemă 
fundamentală.

 Ͻ Dificultate în a găsi candidați: mișcarea sindicala este 
traversata de un militantism care se luptă să se reînno-
iască. Această chestiune se alatura celei anterioare.

 Ͻ Protecția reprezentanților angajaților: toată lumea 
recunoaște că dreptul de a I și C. este un drept funda-
mental integrat în acquis-ul comunitar. Cu toate acestea, 
simpla amenințare a unui reprezentant al angajaților, de 
a fi supus sancțiunilor (concediere, ...), este un impedi-
ment serios în calea exercitării acestui drept, mai ales 
că sindicatele sunt considerate, pe bună dreptate, ca 
niste interlocutori.

 Ͻ Facilitati oferite reprezentanților: lipsa de resurse 
aflate la dispoziția reprezentanților salariatilor nu este 
generalizata, dar are legătură cu exercitarea drepturilor 
acestora din urma. In acest context, dreptul la educație 
al reprezentanților salariatilor ar trebui dezvoltat.

 Ͻ Formarea sindicala: adesea punerea în aplicare a 

3 P.E. = Parlement European
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acesteia se confruntă cu problema mijloacelor, dar toto-
data si cu problema autonomiei partenerilor sociali.
Chestionarele au stat la baza documentarii motivelor 

care fac ca procesul de I & C sa fie eficient. Toate răspun-
surile au indicat faptul că aspectul juridic al procedurii, în ca-
zul în care legea este respectată, joacă un rol favorabil. Dar 
metodele de aplicare sunt de competența nationala: astfel, de 
exemplu, modurile de informare a lucratorilor sunt variate, în 
funcție de țarile studiate. De asemenea, conținutul informațiilor 
furnizate reprezentanților lucrătorilor este diferit de la o țară 
la alta. Studiul arată că par a se confrunta două idei pentru a 
furniza eficient informațiile:

 Ͻ Incadrarea in lege: conținutul informațiilor sunt apoi 
detaliate în lege, în funcție de subiecte;

 Ͻ Poate fi integrat un acord într-un acord contract colectiv.
Culturile regionale sunt, probabil, un factor important 

care determinarea conținutul informațiilor. Acesta trebuie să 
fie administrat cu un grad mai mare de anticipare, astfel incat 
reprezentanții lucrătorilor sa poata acționa proactiv (sa anti-
cipeze) și nu reactiv,  atitudine care duce adesea la tensiuni 
sociale.

2. Recomandări pentru fi luate in considerare  
Domeniile de acțiune sunt multiple și se referă în cadrul 

acestui proiect, la ultimele două state membre și Republica 
Macedonia. Asadar, sunt prezente două situații:

 Ͻ In unele tari, Directiva este transpusa si aplicata, dar 
existaa cateva disfunctionalitati;

 Ͻ In alte tari transpunerea Directivei este în curs de 
realizare.
Aceasta analiza ne permite sa facem o evaluare din per-

spectivă europeană. În acest caz, scopul acţiunii este definit 
de sindicatul european și, respectiv, federațiile patronale. În 
acest context, ar trebui să se acorde întotdeauna consideraţii 
specificului acestui sector, care constă în cea mai mare parte 
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din întreprinderi foarte mici.
Proiectul implementat și rezumatele prezentărilor facu-

te cu privire la situațile actuale înregistrate în țările partenere, 
precum și analizele și constatările subliniază nevoia unui stu-
diu mai aprofundat care să fie realizat de sindicatul european 
şi organizaţiile patronale şi care va constitui ao activitate vii-
toare şi subiectul unui viitor proiect comun.

a. niVeL european
Diagnostic:
Raportul evidențiază deficiențe in toate țările implicate 

în proiect, dar în grade diferite. Ar trebui acordată prioritate 
noilor state membre și țărilor candidate, precum și vechilor 
state membre, unde sunt remarcate situații deosebit de difici-
le. Aceste disfunctionalitati se încadrează în două domenii de 
competente/expertiza:

1.Partenerii sociali:
Studiul cu privire la disfunctionalitati trebuie completat 

pe o scară mai mare, prin intermediul unui studiu realizat cu 
privire la urmatoarelor aspecte:

 Ͻ modalitatile de numire și / sau alegere a 
reprezentanților lucrătorilor;

 Ͻ conținutul informațiilor;
 Ͻ formularea de opinii de catre reprezentanți pentru a fi 

luate în considerare  ;
 Ͻ existența și aplicarea procedurii de informare / consul-

tare;
 Ͻ mijloace (materiale financiare) la dispoziția 

reprezentanților
Scopul este de a demonstra aplicarea normelor și / 

sau acordurilor, arătând care sunt problemele, efectuarea de 
schimburi de opinii între partenerii sociali europeni (EFFAT - 
GEOPA / COPA) și prezentarea de propuneri de soluții în fie-
care țară. Printre aceste soluții, vom vedea, de exemplu:
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 Ͻ elaborarea unei Carte pentru dezvoltarea procesului 
de consultare în cadrul companiilor, inclusiv in cadrul 
exploatațiilor foarte mici, incluzand modalitățile eficace 
de reprezentare;

 Ͻ măsuri contractuale, locale, pentru a promova respec-
tarea procedurii de  I și C, și în parteneriat cu sindicatele 
naționale și organizațiile patronale;

 Ͻ măsuri de monitorizare a performanțelor;
 Ͻ schimb de bune practici în promovarea anticiparii, in 

sensul mai sus mentionat;
2.Institutii guvernementale
Studiul de mai sus ar trebui să acopere, de asemenea, 

domeniul legislativ: ar trebui să fie vizate țările (în cazul în care 
legislația limitează dreptul la informare / consultare), pentru 
a măsura frânele (inerția guvernului, conținutul informațiilor) 
și pârghiile (dreptul la educație, resursele disponibile pentru 
reprezentanți ...). Acest studiu, realizat sub auspiciile Uniunii 
Europene și federațiilor sindicale si patronale europene, trebu-
ie să acopere tările care s-au confruntat, ca punctele de vede-
re ale partenerilor sociali locali și analiza legislației. Rezultate-
le acestor studii naționale trebuie să fi prezentate guvernelor/
autoritatilor publice.

B. niVeL nationaL 
Având în vedere obiectivele proiectului și livrarea aces-

tor obiective până în prezent, tabelul de mai jos prezintă o se-
rie de recomandări care pot fi utile pentru părțile interesate în 
practica lor și activitățile viitoare. Reiterăm aceste recoman-
dări, pentru motive de claritate, prin indicarea statusurilor pri-
vind implementarea în cadrul acestui proiect:

 Ͻ Promovarea activitatilor vizand pregatirea crearii orga-
nismelor transnationale si/sau mecanismelor de I & C si 
incurajarea schimbului de informatii si de bune practici 
in vederea dezvoltarii de conditii favorabile crearii unor 
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astfel de mecanisme ;
 Ͻ Promovarea de masuri transnationale care sa permita 

reprezentatilor noilor state membre si tarilor candidate 
sa contribuie la dezvoltarea participarii angajatilor ;

 Ͻ Promovarea de actiuni inovatoare pentru gestiona-
rea participarii angajatilor pentru a ajuta la anticiparea 
proceselor de schimbare și prevenirea și soluționarea 
litigiilor
Precizam urmatoarele:

Obiectivul 1 : promovarea activitatilor:
Este vorba despre un stadiu experimental in masura in 

care perimetrul unei astfel de actiuni trebuie sa fie largit la ni-
velul intreagii UE. La nivel experiemental, propunem urmatoa-
rele sugestii:

Masuri – Stadiu de 
implementare

Posibilitati

Obiective – Metoda de lucru

Crearea unor ghiduri nationale cu 
recomandari (prevazute in cadrul 
acestui proiect)
Planificate si livrate in cadrul 
acestui proiect 

Informare cu privire la practici, des-
chidere la reflectii; 

Ghiduri nationale/Manuale in vederea 
utilizarii lor de catre organizatiile sin-
dicale si reprezentaii lucratorilor;

Publicarea brosurilor naţionale 
impreuna cu compendiumul cu 
prezentarile nationale de la cele 
3 ateliere de lucru  (Bucharest 
– Sofia – Skopje)  si Raportul 
Analitic cu privire la situatia I/C in 
agricultura.

Planificate si realizate in cadrul 
acestui proiect.

Dezvoltarea autonomiei reprezentan-
tilor lucratorilor; 

Prezentarea pachetelor elaborate in 
cadrul conferintei transnationale; 
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Promovarea schimburilor de 
experienta intre partenerii sociali 
national.

Planificate si livrate in cadrul 
acestui proiect cu viziune asupra 
viitoarelor activitati

Identificarea dificultatilor si limitarilor 
in timp real; 

Elaborarea rapoartelor anuale cu 
privire la procedurile de informare 
si consultare intre partenerii sociali 
nationali (cu sprijin si recomandari din 
partea federatiilor europene vizavi de 
aderarea lor la nivel national)

Formarea reprezentantilor lucra-
torilor 

Planificate si livrate pe bază de 
pilot în cadrul acestui proiect

Promovarea celor mai bune prac-
tici din acest proiect

Completarea continuturilor prezente 
prin concluziile acestui proiect si 
actiunile decise;

Realizarea unei continuari a 
acestui proiect.

în proces de a fi discutat și coor-
donat între parteneri

Măsurarea impactului rezultatelor 
acțiunilor puse în aplicare;

Continuarea procesului de dezvolta-
re a procedurii de I și C atat la nivel 
national cat si european; ajustarea 
cadrului legal și punerea în practică;

Una dintre cele 5 SM4  partenere ac-
tuale solicita Comisiei o co-finanțare 
(R Macedonia, stat candidat = impo-
sibilitate de a solicita o co-finanțare);

4

4 SM = Stat Membru 
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Obiectiv 2 : Promovarea masurilor trasnationale 
(stadiu experimental):

Masuri – Stadiu de 
implementare

Posibilitati

Obiective – Metoda de lucru

Transnational working groups

Stabilite pe perioada proiectului 

Schimb de informații, îmbunătățirea 
coordonării între parteneri, concentrân-
du-se pe activități comune
Diseminarea prezentărilor și a pachetu-
lui dezvoltat (A se vedea obiectivul 1)

Dezvoltarea unui forum / 
platformă pentru realizarea de 
schimburi de opinii și comentarii 
prin Internet și rețeaua EFFAT
În proces de a fi discutate și 
coordonate între parteneri, având 
în vedere acțiunile ce vor urma 
de monitorizare

Asigurarea posibilitatii de a actualize 
ex-perienta si de a  ridica problem de 
actua-litate 

Prezentarea concluziilor, pache-
tul dezvoltat și concluziile din 
sondajul realizat de către Consi-
liul sectorial de dialog social

Coordonarea follow-up acțiuni 
comune 

Incurajarea de dezbateri și 
considerații privind necesitatea de 
a extinde domeniul de aplicare al 
dreptului la informare și consultare 
în acest sector, la nivelul partenerilor 
europeni și DG Ocuparea Forței de 
Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune

Publicarea notei-documentului si 
recomandari
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Objectiv 3 : Promovarea de actiuni inovatoare (de 
asemenes stadiu expeimental):

Masuri – Stadiu de 
implementare

Posibilitati

Obiective – Metoda de lucru

Developing regional I and C 
activities 
Implemenarea bunelor practice 
identifi-cate in alte context natio-
nale sau regio-nale

Dezvoltarea sistemului prin mijloace 
de promovare a adunarilor locale/intal-
niri de lucru in intreprinderi 

Adunari/intalniri de lucru ale parteneri-
lor sociali locali

3.3. Urmatorii pasi:
Conferința finală transnațională realizată în cadrul acestui 

proiect, ce a avut loc pe 4 iulie 2003 a confirmat angajamen-
tul și eforturile depuse de parteneri cu privire la promovarea 
unui nivel mai ridicat de informare și implicare a lucrătorilor și 
angajaților din acest sector și pentru dezvoltarea pe mai departe 
a dialogului social în agricultură. Conferința a confirmat încă o 
dată poziția consecventă a sindicatelor: dacă am opta pentru o 
mai bună ocupăre a forței de muncă, locuri de muncă de înal-
tă calitate, venituri mai bune /decente și o motivare a ocupării 
forței de muncă, atunci calitatea și potențialul forței de muncă 
în agricultură poate fi îmbunătățită numai prin intermediul mă-
surilor sociale de protecție pentru lucratori și angajați realiyate 
prin intermediul unui unui dialog social eficient în sectorul agri-
col. Voința participanților a fost exprimată în documentul final - 
Poziția Conferinței,  prezentata în continuarea acestui material.

Pot fi întreprinse acțiuni la două niveluri - european și 
național. Apoi, partenerii sociali europeni pot înainta o propune-
re raport cu privire la acțiunile care urmează să fie recomandate 
la nivel european și național. Această conferință poate deveni o 
zlatformă pentru luarea și implementarea deciziilor (a se vedea 
programul de acțiune). Acest punct va fi inclus pe ordinea de zi 
Comitetului sectorial pentru dialog social.
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4. Document – Pozitia Conferintei Transnationale 

Documentul Final

POZIŢIA

Din partea participanților la Conferința transnațională 
„Pentru o mai bună implicare și responsabilitate socială 
a întreprinderilor în vederea unei agriculturi durabile și 
locuri de muncă mai bune și de calitate în agricultură „, 

04 iulie 2013, Sofia, Bulgaria.

Conștienti de necesitatea tot mai mare a unui dialog 
social eficient în acest sector pentru dezvoltarea și punerea 
în aplicare a proceselor și sistemelor de informare și consul-
tare în structurile de producție agricolă, pentru îmbunătățirea 
capacității (cunoștințe și abilități) angajaților de a exercita 
aceste drepturi, 

Luând în considerare, impactul pozitiv al informarii și 
consultarii în anticiparea și ges-tionarea restructurării și dez-
voltarea și managementul întreprinderilor și a structurilor de 
producție în agricultură, 

Luând în considerare analiza legislației făcută de către 
parteneri în ce privește trans-punerea Directivei 2002/14 și 
modificările aduse legislațiilor naționale, existența unor meca-
nisme diferite de punere în aplicare a procedurii de informare 
și consultare la nivel național și la nivel de intreprindere,

Prin luarea în considerare a analizei proceselor de infor-
mare și consultare în sectorul agricol în țările partenere, atitu-
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dinile și comportamentul partenerilor sociali sectoriali - patro-
nate și sindicate,

Prin acceptarea concluziile celor trei ateliere de lu-
cru naționale organizate in vederea creșterii gradului de 
conștientizare și capacitatii reprezentanților lucratorilor, 
angajaților și angajatorilor privire la acest subiect și cele trei 
Orientari/Recomandari Naționale cu privire la procesul de infor-
mare și consultare și participare a lucrătorilor din agricultură, 
elaborate în cele trei țări pilot - Bulgaria, România și Macedonia,

Ținând cont de caracteristicile specifice ale sectorului agri-
col din Europa și de complexitatea și multitudinea sa structurala,

Ne unim pentru acțiunea comuna, privind îmbunătățirea 
participării lucrătorilor și angajatorilor în procesele dinamice 
din agricultură în Europa și cerem:

 Ͻ Partenerii sectoriali europeni  să includă în agenda lor 
tema  informarii și consultării în structurile agricole;

 Ͻ Elaborarea unei Carte pentru dezvoltarea procesului 
de informare  și consultare în întreprinderi, inclusiv în 
cele mai mici ferme, cu mecanisme de reprezentare și 
includere / implicare a personalului;

 Ͻ  Să fie întreprinse modificări legislative în contextul 
informării și consultării la nivel european și național;

 Ͻ Negocierea și acceptarea de măsuri locale în parte-
neriat între sindicate și organizațiile patronale la nivel 
național, în scopul de a se conforma procedurii de 
in-formare și consultare în acest sector prin utilizarea 
mecanismelor Politicii Agricole Comune;

 Ͻ Promovarea schimbului de bune practici între state-
le membre, în scopul de a anti-cipa, gestiona și de a 
participa la schimbare (în sensul procedurii de informare 
și con-sultare), care vor contribui la construirea organis-
melor transnaționale de informare și consultare în acest 
sector;

 Ͻ Elaborarea de măsuri transnaționale pentru a permite 
noilor state membre și țărilor candidate să contribuie la 
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dezvoltarea implicării angajatilor (lucrători și angajați);
 Ͻ Lucratorii și angajații din intreprinderile/fermele agrico-

le sa poata iniția activități de consolidare a capacităților 
lor prin educare cu privire la Informarea, Consultarea și 
Implicarea în procesul de management;

 Ͻ Punerea în aplicare a acțiunilor inovatoare de mana-
gement pentru implicarea angajaților în vederea sprijini-
rii procesului de anticipare a schimbărilor și schimbarile 
de management, prevenirea și soluționarea litigiilor și 
conflictelor din sector.

Acest document final va fi prezentat partenerilor sociali 
europeni la nivel sectorial în sectorul agricol și tuturor părților 
interesate la nivel național și european.
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To the Reader

The activity of agricultural trade unions is determined 
by the development of the sector, employment and income is-
sues, 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 broad-
ening of industrial democracy, and, in particular, to the obser-
vance 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 involve-
ment in employment and sustainable agriculture, in partner-
ship with the European Federation of Food, Agriculture and 
Tourism – EFFAT, the sector trade union organizations of Re-
public 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 Federa-
tion 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 constant-
ly upgrade their capacity.This requires access to information 
and training and retraining opportunities. The risks threatening 
businesses, the occurring changes and the consequences af-
fecting 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 ten-
sion. 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 facili-
tating 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 corpo-
rate 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 regu-
lated 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 practi-
cal implementation of this legal option has yielded some ad-
ditional 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 atti-
tude received that can be motivated and efficient. 

The right to information and consultation is a right en-
joyed by all workers and employees, not only by trade union 
members. The project activities have shown that the informa-
tion 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 em-
ployees, and a culture for having a dialogue. Moreover, infor-
mation and consultation enriches and fosters the social dia-
logue. 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 infor-
mation among both employees and employers about the pos-
sibilities 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 infor-
mation 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 practi-
cal 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 informa-
tion and consultation systemsand was related to the opportu-
nities 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 part-
ner countries have contributed to improved knowledge and 
understanding of information and consultation among workers 
and employees and employers, and have helped identify fur-
ther 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 agriculturalsec-
tor. 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’ knowl-
edge 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 Confer-
ence held within the framework of the project.

The Transnational Brochure on Information and Consul-
tation in Agriculture is an important outcome from the partner-
ship activities under this project. The brochure is an informa-



EU ProjEct VS/2012/003/0305 
Informed and experienced for sustainable agriculture

67

tion and analytical reference materialabout agriculture in Eu-
rope, 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 consul-
tation processes in agriculture in the national context of the 
three pilot countries – Bulgaria, Romania and Republic of Mac-
edonia –, an Analytical Report on information and consultation 
processes in agriculture, brochures, leaflets, etc.  

We hope that this brochure will be instrumental in im-
proving the legal framework regarding information and consul-
tation in the workplace in the agricultural sector and in promot-
ing industrial democracy in the sector by contributing to better 
informed and more experienced social partners. 



TransnaTional Brochure

68

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 particu-
lar, employees’ representatives to conduct an adequate study 
and, where necessary, prepare for consultation.” (Article 3) 

Consultation shall be conducted: 
 Ͻ “at such time ….. and with such content as are appro-

priate”; 
 Ͻ at the relevant level of management and representa-

tion, depending on the subject under discussion; 
 Ͻ on the basis of information supplied by the employer, 

… and of the opinion which the employees’ representa-
tives are entitled to formulate” (Art. 4)

 Ͻ the consultation procedure shall also “enable employ-
ees’ representatives to meet the employer and obtain 
a response, and the reasons for that response, to any 
opinion they might formulate”; 

 Ͻ with a view to reaching an agreement on decisions 
within the scope of the employer’s powers” (Art. 4)
Information and consultation shall consist of:
 Ͻ а) information on the recent and probable develop-

ment of the undertaking’s or the establishment’s activi-
ties and economic situation ;

 Ͻ b) information and consultation on the situation, struc-
ture and probable development of employment within 
the undertaking or establishment and on any anticipa-
tory measures envisaged, in particular where there is a 
threat to employment;

 Ͻ c) 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 under-
takings 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 amend-
ments 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 legis-
lation regarding joint management, in particular the 1972 
Works Council Constitution Act (Betriebsverfassungsge-
setz) (amended),  goes beyond the  scope of the require-
ments 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 ob-
jectives, they are not the real driving force of development. 
It is since 1945 that France has had a system for inform-
ing 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 transpos-
es the European Directive 2002/14/EC and strengthens 
the employees’ entitlement to information and consulta-
tion. 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 Ro-
mania 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 informa-
tion 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 repre-
sentatives 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 stand-
ing, and the labor and workforce arrangements.

Romania Where the enterprise has at least 20 employees, the 
employer shall be obliged, in conformity with the require-
ments of the Directive, to inform and consult the employ-
ees’ 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 “Downward” models

Austria, Belgium, 
Denmark, Germany, 

the Netherlands, 
Norway, and Sweden 

Estonia, France, 
Luxemburg, Poland, 
Slovakia, Slovenia, 
Spain, and the UK 

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 consulta-
tions, 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 coun-
cil) and a technology expert (in enterprises with 
more than 300 employees). The remuneration is 
ensured by the employer. The funds for consulta-
tions 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 ma-
jority 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’ or-
ganizations or are reluctant to join them, and the agreements 
allow for more flexibility at the enterprise level. The negotia-
tions are conducted by the trade unions and the employers’ 
organizations. The collective bargaining agreements are bind-
ing 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 bod-
ies, 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 rele-
vant 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 dis-
missals). 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 prac-
tices in place. Moreover, the council is entitled to put forward 
proposals regarding gender matters. It is also entitled to partic-
ipate in decision-taking on a variety of issues: work discipline 
matters; working hours schedule; regular breaks during work-
ing time; shortening and extending working hours (e.g. over-
time 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’ activ-
ity and behavior; arrangements for ensuring the social infra-
structure, 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 envi-
ronmental 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 meet-
ings or putting forward proposals); this does not entail any de-
ductions from their remuneration. The employer does not have 
the right to dismiss such members, unless they have commit-
ted a serious breach; such dismissals are conditional on the 
consent of the works council or the labor tribunal.
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The representatives at the European level are nominated 
by the works council. European multinational companies ap-
ply rules which safeguard the jobs of trade union representa-
tives, 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 re-
lation to the designation of safety at work delegates (Sicher-
heitsbeauftragte).

B. Agricultural sector – the rights need to be impro-
ved...

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; fur-
thermore, 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 em-
ployees. The trade unions support the choice made. The trade 
unions and the training institutions organize courses on top-
ics, 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 en-
hance the rights of WCs.

The works council receives information, which it can fur-

1 SNG – Special Negotiation Group
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ther disseminate either in a written form or verbally at meetings.
The enterprises in Germany do not have trade union or-

ganizations.
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 chap-
ter 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 In-
dependent Trade Unions in Bulgaria (CITUB) and the Confed-
eration of Labor Podkrepa (CL Podkrepa) came up with a com-
mon 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:

 Ͻ Employers shall not have the right to convene a gen-
eral assembly;

 Ͻ Secret voting ;
 Ͻ Information and consultation shall be conducted by 

the employees’ bodies in enterprises that have a trade 
union organization ; 

 Ͻ Employers shall be obliged to directly inform and 
consult employees in small and minor enterprises at 
general assemblies ;
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 Ͻ Broadening the scope the Civil Service Act ;
 Ͻ The right of sector trade union organizations to con-

vene the employees’ general assembly in the absence 
of a trade union organization ;

 Ͻ Mandatory agreement between the employer and the 
employees’ representatives in the consultation proce-
dure.
Since the law has been applied we have witnessed con-

frontation in two perspectives:
 Ͻ The employers’ organizations are happy with the law 

to the extent to which it reproduces the minimum re-
quirements laid down in the Directive ;

 Ͻ The position of the trade union organizations is dif-
ferent due to other reasons (provisions which entitle 
employees to nominate candidates; the lack of clear-
cut 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 em-
ployees’ 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-
cies in the permanent positions for employees with fixed-term 
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employment contracts, and in the full-time positions for employ-
ees 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 repre-
sentatives in case the general assembly has taken a decision 
to empower them) shall be informed about the economic pros-
pects 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 organ-
ize 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 legisla-
tion 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 repre-
sentatives 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 rep-
resentatives 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’ repre-
sentatives and representatives elected for the purpose of infor-
mation and consultation, the consent of the Labor Inspection 
is required with a view to protecting the employees’ social and 
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economic interests.
Pursuant to the Labor Code, trade union activists at the 

enterprise, sector, regional and national levels shall be enti-
tled, 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 representa-
tives 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 addi-
tional 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 bargain-
ing 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 con-
sensus 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:
 Ͻ Providing precise and comprehensible information 

about the economic and financial standing of the enter-
prise;

 Ͻ Mandatory consultations prior to any mass redundan-
cies in order to achieve an agreement and thus prevent 
negative or restrictive social consequences for workers 
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and employees;
 Ͻ Changes 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 in-
formation 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 regard-
less 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:

 Ͻ The regulation needs to be fine-tuned in order for 
stakeholders to receive timely information;

 Ͻ This would facilitate the delivery of the social objec-
tives in the event of mass redundancies and structural 
changes;
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 Ͻ While 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 Eu-
rope; 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 employ-
ers, 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 intro-

ducing information and consultation, but the degree of knowl-
edge differs. The level of knowledge is such that the opportuni-
ties provided by the law are underused by employees. The law 
defines the cases where the employer is obliged to conduct 
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an information and consultation procedure; the time limits, the 
terms and procedure for designating the employees’ repre-
sentatives with whom the procedure will be held, and, respec-
tively, the rights and obligations of the employees’ representa-
tives. 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 knowl-
edge is common mostly to enterprises which do not have a 
trade union organization. A proactive awareness-raising cam-
paign is needed to advocate the I and C mechanisms (the Be-
Info campaign conducted by CITUB structures in October-De-
cember 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, prac-
tical advice, agreements between the parties concerned. CI-
TUB 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 de-
veloping 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 gen-
eral assembly for the election of representatives for the pur-
pose 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, how-
ever, 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 
been held.
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FNSZ/FITUA’s practice has proved on numerous occa-
sions that the legal provisions regarding information and con-
sultation 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 employ-
ees’ 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 provi-
sions aimed at preventing the negative social consequences 
from changes in the output structure. The analysis of the re-
sponses and the experience show that the provisions in the 
collective bargaining agreements ensure a higher level of se-
curity, sustainability and control in conformity with the labor 
legislation than the agreements concluded with the represent-
atives. 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 ex-
ercise 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 de-
fined as a promising contributor to the country’s GDP growth, 
especially due to the absorption of EU funds. The objectives 
for the development of this sector, in particular the develop-
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ment of a modern agriculture at the national level, require en-
hanced 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 in-
volved 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 thresh-

olds 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 CFE-
CGC. 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’ representa-
tives, 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 de-
tailed 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 some-
times lower than the minimum wage negotiated at the national 
level.

France has a complex system of employees’ represen-
tation at work, which is based on both trade unions and the 
structures directly elected by the employees. Where the en-
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terprise has a trade union organization, the trade union repre-
sentative plays the major role in representing the employees.

The works council is entitled to be informed and/or con-
sulted on a variety of matters; it manages the enterprise’s so-
cial 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 eco-
nomic and financial issues includes: the ownership of the com-
pany; turnover and profit; output levels; investments and state 
aid; outsourcing; remuneration structure; projects related to 
equipment or production methods; future prospects. The infor-
mation 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: propos-
als 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 com-
munication in writing by the employer and is conducted within 
a certain time limit before taking the decision in order to enable 
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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’ representa-
tives 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 “meth-
odological contracts” to be concluded with the trade unions 
(and not with the works council). This contract will clearly de-
fine 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 capac-
ity of elected representatives by all the staff or in their capac-
ity 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 representa-
tive body that decides on the arrangements for designating 
employees’ representatives to sit on the board of directors in 
European companies.
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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, de-
pending 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 em-
ployees 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 (em-
ployers and employees) can also intervene. All representative 
organizations designate their own representatives.

ANEFA assists the social partners in the agricultural sec-
tor 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). 
The decisions are taken by both parties (bipartite principle). 
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FGA CFDT organizes training for its members on infor-
mation and consultation matters. Any person elected shall be 
trained in labor legislation issues and the rights of employees’ 
representatives. The trade union organizations are respon-
sible 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 discus-
sions. 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 as-
sessed in two perspectives:

 Ͻ The legal obligation for a certain degree of flexibility of 
this mechanism;

 Ͻ The 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 con-
sultation 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 obliga-
tion 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 
agreement and facilitate the discussions at the tripartite meet-
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ings. 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 agree-
ments, and will inform and consult other workers and employ-
ees.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 remu-
nerations 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 consul-
tation process, as any collective bargaining agreement takes 
effect within a specific/limited geographic area, and employ-
ees 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 employ-
ees. FAFSEA (Fonds National d’Assurance Formationdes 
Salariésdes Exploitationset Entreprises Agricoles) – the Na-
tional Insurance Fund for Training Workers in Agriculture and 
Agricultural Farms – is the structure providing the necessary 
services to workers and employees in agriculture and agricul-
tural farms.

The Board of Directors organizes a variety of trainings 
for all the sectors. FAFSEA’s role consists in informing work-
ers and employees about their entitlement to education and 
training by means of catalogues and a website. ANEFA (As-
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sociation 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 en-
terprises 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 consulta-
tion mechanism should give priority to the employees’ elected 
representatives who will use the same tools (incl. time for exer-
cising 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 informa-

tion 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 one-
third 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 enterpris-
es. 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 
its members were elected by all the employees, while one-



EU ProjEct VS/2012/003/0305 
Informed and experienced for sustainable agriculture

91

third were designated by the trade unions (in the public sec-
tor 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 pri-
vate 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 sys-
tems 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’ rep-
resentation 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 negotia-
tions 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 employ-
ees’ representatives on matters concerning health and safety 
at work, the use of public funds for restructuring, mass redun-
dancies, and relocation of activities. Most of RSU’s rights to 
information and consultation are regulated in the sector collec-
tive 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-
plementation of new technologies, gender issues, and train-
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ing. 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 du-
ration 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 es-
tablishment with up to 200 employees; 8 hours per month / 
each tranche of 300 employees in enterprises and establish-
ment 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 informa-
tion 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 establish-
ment 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 pro-

visions 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 infor-
mation. 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 mecha-
nisms. The small enterprises scattered across the country the 
general assemblies attended by the relevant workers and em-
ployees 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 num-
ber of enterprises where the latter is applied as a method. 

Undoubtedly trade union organizations are the privi-
leged 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 thresh-
old 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 informa-
tion and consultation is made mandatory, this will contribute 
to limiting the opportunities for non-compliance and potential 
conflicts among social partners. The system should be tailored 
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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 employ-
ees’ 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 fol-
lowing laws:

 Ͻ The Labor Code, which lays down the general right of 
employees to information and consultation;

 Ͻ Law No 467 of 2006 laying down the general frame-
work for employees’ consultation and information 
passed by the Romanian Parliament in meeting the ob-
ligation to ensure the transposition of Directive 2002/14/
EC before the country’s accession to the EU in 2007;

 Ͻ Law No 54/2003 on Trade Unions ;
 Ͻ Law No 130/1996 on Collective bargaining agree-

ments ; 
 Ͻ The 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.

Article 5 lays down “the obligation for employers to in-
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form and consult employees’ representatives in conformity 
with the effective legislation on the following matters:

 Ͻ The current state and likely development of the activ-
ity and the economic standing of the enterprise ;

 Ͻ The state, structure and likely development of employ-
ment in the enterprise, as well as any anticipatory meas-
ures envisaged, in particular where there is a threat to 
employment; 

 Ͻ Any decisions that can result in considerable changes 
in labor arrangements, in contractual relations or em-
ployment relations, including the ones laid down in the 
Romanian legislation in relation to specific information 
and consultation procedures in the event of mass redun-
dancies and relocation of activities with a view to ensur-
ing 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 particu-
lar, employees’ representatives to conduct an adequate study 
and, where necessary, prepare for consultation. Consultation 
shall be conducted:

 Ͻ at such time, in such fashion and with such content as 
are appropriate to enable, in particular, employees’ rep-
resentatives to conduct an adequate study and prepare 
their position; 

 Ͻ at the relevant level of management and representa-
tion, depending on the subject under discussion; 

 Ͻ on the basis of information supplied by the employer, 
… and of the opinion which the employees’ representa-
tives are entitled to formulate;

 Ͻ in such a way as to enable employees’ representa-
tives to meet the employer and obtain a response, and 
the reasons for that response, to any opinion they might 
formulate;

 Ͻ witha view to reaching an agreement on decisions 
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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 solu-
tions 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 knowl-
edge of their members. However, it turns out that just over 
half of the employees’ representatives are aware of the exist-
ence of such legislation. The awareness rate is slightly high-
er 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 un-
ions in the workplace. Nevertheless, the legislation allows the 
elections of employees’ representatives in enterprises and es-
tablishments which do not have a trade union organization. 
The local trade union structures are entitled to a decisive in-
volvement 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 un-
ion 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-
tivity and the enterprise taking it over shall consult the trade 
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union. The trade union shall also be consulted on the introduc-
tion 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 employ-
ment, as well asany decisions that can result in considerable 
changes in labor arrangements, in contractual relations or em-
ployment 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 consec-
utive days or where the workload is determined.  The meas-
ures 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 bargain-
ing 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
According to the answers of the local partner Agrostar, 
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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 per-
sist 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; 
in most cases, where instructions are received from Brussels, 
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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, interview-
ees 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:

 Ͻ either the employer selects the employees’ represent-
atives (which is hardly the case in view of the following 
questions) – a procedure which seems strange;

 Ͻ or 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 an-
swers clearly point to the fact that the employees themselves 
nominate them. Moreover, most answers say that the employ-
ees 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 in-
itiated 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-
cial protection. Of course, the questionnaire does not concern 
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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 pro-
cedure 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 agree-
ments 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 eco-
nomic and financial standing of the enterprise, a variety of 
practices have been indicated in the responses: 

 Ͻ The case (4 answers) where communication goes 
through letters, e-mails, meetings. This seems to be an 
informal procedure;

 Ͻ The case where the director general provides informa-
tion to the staff at joint events;

 Ͻ Lastly, the case where the employer provides informa-
tion to the staff at a general assembly.
The answers show that either there is not a formal pro-

cedure 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 con-
tent 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 knowl-
edge about the EU legislation on this topic? As it stands, the 
membership or the absence of membership in an organization 
does not imply that the interpretation of the employees’ right 
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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 consulta-
tion. 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 rel-
evance is very limited; moreover, they concern very small en-
terprises. The lack of responses does not allow us to make a 
judgment as to the implementation of the information and con-
sultation 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 in-
formation and consultation is a topic at the sector level. Firstly, 
the social dialogue at the sector level (agriculture and rural de-
velopment) – 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 in-
form and consult their employees under specific circumstanc-
es – it is obvious that at the sector level employers observe 
their obligations.



TransnaTional Brochure

102

Trade union training is available for half of the trade un-
ion 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 con-
siderable part of the interviewees refer to trade union organi-
zations, civil servants, sector associations.

Communication with the staff is weak – only three en-
terprises 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 organiza-
tion is an advantage for the observance of employees’ rights 
– the interviewees assess the information procedure as be-
ing 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 em-
ployer, the latter uses this mechanism as a tool at his discre-
tion. 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 em-
ployers do not take any initiatives to facilitate the representa-
tion 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 
the employer. Only two answers share the opposite opinion. 
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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, so-
cial 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 ef-
ficiency of the I and C procedure. This is probably due to the 
lack of experience, on the one hand, and to the lack of com-
munication, 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 consid-
ered a basic right at the national and European levels. Nev-
ertheless, 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 citi-
zens, 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-
lation to mass redundancies:
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 Ͻ Introducing a qualitative definition of the term “mass 
redundancies”;

 Ͻ Deleting the provisions regarding the obligation to of-
fer alternative solutions to mass redundancies;

 Ͻ Minimizing the priority in terms of rehiring employees 
who have been laid off.
The criteria for the participation of social partners’ repre-

sentatives 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 bipar-
tite 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 meas-
ures 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 in-
formation and consultation, as well as the participation of em-
ployees 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 sal-
aries 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 (agricul-
ture 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 in-
form 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:

 Ͻ Annual and multiannual development plans;
 Ͻ Organizational changes;
 Ͻ Decisions regulating rights that ensue from 

workers’and employees’ employment ;
 Ͻ Annual performance results;
 Ͻ Other economic aspects;
 Ͻ Other matters of mutual interest.”

The notification is done in writing or, sometimes, ver-
bally, by means of an internal newsletter, a meeting, etc., ir-
respective 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 em-
ployment 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 in-
formed on any economic and social issues relevant to the en-
terprise development.

In spite of the deficiencies in the information and con-
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sultation system in the country, the interviewees say that it is 
efficient to the extent to which workers and employees are in-
formed 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 manda-
tory agreement between the employer and employees regard-
ing 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 informa-
tion 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 develop-
ment 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 frame-
work (“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 Inclu-
sive Growth, which became the successor to the Lisbon Strat-
egy 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 soci-
ety and other bodies in the area of meeting globalization chal-
lenges, combating population ageing, and in support of society 
development. The DG has focused on the following:

 Ͻ More jobs and of a better quality;
 Ͻ Free movement of workers and alignment of the so-

cial insurance regimes; 
 Ͻ Improvement 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 rela-
tions and support for the mobility of European workers;

 Ͻ Social inclusion.
Therefore, the topic of this report is at the center of atten-

tion 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 em-
ployment 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 infor-
mation and consultation of workers, anticipation and manage-
ment of restructuring, published by the European Parliament in 
four languages – English (the original version), German, Span-
ish 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 exist-
ence of a variety of mechanisms for applying the I and C pro-
cedure 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 re-
sulting from the national legislations and the ensuing different 
representation forms, the various tools available to the em-
ployees’ 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:

 Ͻ The 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 gen-

2 TheCercasReport of theEMPLCommitteeonEmploymentandSocialAffairs, 
approved on15 January 2013 (P7_TA-PROV(2013)0005)
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eral assemblies attended by several enterprises (Italy).
 Ͻ Drawbacks at the national level (selection of repre-

sentatives, political will, ignoring the employees’ repre-
sentatives by the employer, reluctance of the employer, 
etc.) – most countries are faced with such drawbacks; in 
some cases, legislative solutions can be applied. Howev-
er, it seems that these deficiencies mirror a more deeply 
rooted problem which should be addressed and the find-
ings 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. 

 Ͻ Different 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.

 Ͻ The difficulties in finding candidates – the number of 
trade union members has been on the decrease. This 
issue also relates to the previous one.

 Ͻ The 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 com-
munautaire. 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. 

 Ͻ The means ensured for employees’ representatives 
– while the lack of such means is not ubiquitous, it also 
challenges the exercise of the right. Hence, the entitle-
ment of employees’ representatives to training should 
be developed.

 Ͻ Trade union training – in most cases, it is organized 
on the field, but there are difficulties in terms of the re-
sources needed and the autonomy of social partners.

3 ЕP = European Parliament
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The issues addressed also identify the reasons for the ef-
ficiency 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. Moreo-
ver, there are differences in terms of the content of this informa-
tion. 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 collec-
tive bargaining agreement.

Regional culture seems to be a relevant factor determin-
ing the content of information. What matters is that the infor-
mation 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:

 Ͻ In some countries the Directive has been transposed 
and is applied, but there are certain drawbacks ;

 Ͻ In 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, em-
ployers’ federations. In this context, consideration should al-
ways 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 in-

volved 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:
 Ͻ Mechanisms for the designation and/or election of 

employees’ representatives ;
 Ͻ The content of the information provided ;
 Ͻ Putting forward positions of the employees’ represent-

atives and taking into consideration such positions ;
 Ͻ Concluding agreements on the information and con-

sultation procedure ;
 Ͻ Ensuring resources (equipment, finances, training) to 

the employees’ representatives.
The objective is: transparency in terms of the obser-

vance of rules and/or agreements, identification of problems, 
exchange between the European social partners (EFFAT – 
GEOPA/COPA), and providing solutions tailored to each par-
ticipating country. Here are a few solutions:

 Ͻ Drawing up a Charter on the development of consul-
tation in enterprises, including the smallest agricultural 
farms, via the mechanisms for an efficient representa-
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tion of workers and employees ;
 Ͻ Measures at the local level, aimed at ensuring the ob-

servance of the information and consultation procedure, 
agreed upon in partnership between the trade unions 
and the employers’organizations at the national level. 

 Ͻ Measures for monitoring the outcomes ;
 Ͻ Exchange 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 re-
stricts the right to information and consultation – in order to 
make an assessment of challenges (the inertia of public au-
thorities, 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 sub-
sequently 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:

 Ͻ Promote the preparatory activities for the establish-
ment of transnational bodies and/or I and C mecha-
nisms, as well as encourage the exchange of informa-
tion and best practices in order to ensure favorable 
conditions for putting in place these mechanisms ;

 Ͻ Promote transnational measures which will enable 
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the new member states and the candidate countries to 
contribute to fostering employees’ participation ; 

 Ͻ Promote innovative activities aimed at the manage-
ment 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 pro-
posals for the pilot stage are, as follows:

Measures–Stage of implemen-
tation - Possibilities

Objective – Operational method

Development of national hand-
books with recommendations 

Planned and delivered within the 
framework of this project

Informing about practices, sharing 
views and opinions 

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

Publishing the national hand-
books, together with thecompen-
dium with the national presen-
tations from the three working 
meetings / Workshops (Bucha-
rest – Sofia – Skopje)  and the 
Analytical Report about the state 
of I & C in agriculture

Planned and delivered within the 
framework of this project

Fostering the autonomy of workers 
and employees 

Presenting the package developed at 
the Transnational Conference
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Promoting the exchange of opin-
ions and meetings between the 
national social partners 

Planned and delivered within the 
framework of this project with a 
vision about future activities

Identifying difficulties and limitations 
in real time 

Developing annual reports on the 
information and consultation proce-
dures between social partners (with 
the support and recommendations 
of the European federations for their 
national members) 

Training for the representatives 
of workers and employees 

Planned and delivered on a pilot 
basis within the framework of this 
project

Promoting best practices from 
this project

Supplementing the current content 
with the conclusions from this project 
and the activities agreed upon 

Taking follow-up actions after 
project completion 

In the process of being discussed 
and coordinated among the 
partners

Measuring the impact of the activities 
delivered 

Continuing the process of develop-
ing the I and C procedure at both the 
national and the European levels: 
fine-tuning the legal framework and 
the practical implementation

One of the five partner MSs4 ap-
proaches the European Commission 
for co-financing (R Macedonia does 
not have this right, being a candidate 
country) 

4 

4 MS = Member State



TransnaTional Brochure

116

Objective 2 – Promotion of supra-transnational 
measures (piloting stage):

Measures–Stage of implemen-
tation - Possibilities

Objectives – Operational method

Transnational working groups

Set up in the course of the 
project

Exchange of information, enhancing 
the coordination among the partners, 
focusing of joint activities

Dissemination of the presentation-
sand the package developed (See 
objective 1)

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

In the process of being discussed 
and coordinated among the part-
nersin view of follow-up actions 

Ensuring the possibility to update the 
experience and raise topical issues 

Developing the content of a website 
to be used by the project partners 

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

Coordinating follow-up joint ac-
tions

Encouraging debates and considera-
tions 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  

Publishing a final note/document and 
recommendations 
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Objective 3 – Promotion of  innovative activities (and 
a piloting stage):

Measures –Stage of implemen-
tation - Possibilities

Objectives – Operational method

Developing regional I and C 
activities 

Implementing the best practices 
identified in another national 
contextor regional context

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 Agri-
culture. 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 moti-
vation, the quality and potential of the workforce in Agriculture 
can be improved only by means of social safeguards for work-
ers 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 na-
tional. Then the European social partners can present the draft 
of a new report on the actions to be recommended for the Eu-
ropean 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 Sec-
tor Council for Social Dialogue.   
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This project is supported by the European Union, European Commission,  
GD “Employment, Social Affairs and Inclusion”

TRANSNATIONAL
BROCHURE 

Information and Consultation Processes and the Active 
Involvement  of Agricultural Workers and Employees - the 

Prospect for  Sustainable Agriculture in Europe

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 consul-
tation 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. 

Brosura transnațională cu privire la informares și consultare în agricultură este un rezultat important al activităților parteneriatului 
din cadrul acestui proiect VS/2012/003/0305 “Informat şi experimentant pentru o agricultură sustenabilă“, finanţat din 
fonduri ale UE. Broșura este un material de informare şi de referință analitică cu privire la agricultura din Europa, în special 
în domeniul informării și consultării în țările partenere;  aceasta oferă părților interesate unele soluții posibile și recomandări în 
ceea ce privește îmbunătățirea implicarii în procesele dinamice curente a angajaților și angajatorilor. 
Sperăm că această broșură va avea un rol esențial în îmbunătățirea cadrului legal privind informarea și consultarea la locul 
de muncă în sectorul agricol și în promovarea democrației industriale în sector, contribuind la a avea parteneri sociali mai bine 
informaţi și mai experimentaţi. 

Responsabilitatea exclusivă a acestei broşuri revine autorilor, iar Comisia Europeană nu este responsabilă de folosirea 
informaţiilor conţinute în acest document.


