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Към читателя
Дейността на агросиндикатите се ръководи от развитието на отрасъла, от проблемите по заетостта и доходите,
качеството и сигурността на работните места, в основата
на която стои уважението и вниманието към най-голямото
богатство – човешкия капитал.
За утвърждаването и разширяването на индустриалната демокрация и най-вече спазването и реализирането на трудовите и социалните права на работещите в отрасъл „Селско
стопанство” в рамките на една година работихме по Европейски проект „Информирани и опитни за устойчиво
земеделие“ - повишаване капацитета за информиране и консултиране на социалните партньори в сектор
земеделие за активно участие в трудовия живот и за
устойчиво земеделие в партньорство с Европейската федерация на синдикатите от земеделие, храни, туризъм, ЕФФАТ,
секторните синдикални организации от Македония, Румъния,
Германия, Франция, Италия и работодателските организации
от България – Асоциация на земеделските производители в
България и Национален съюз на земеделските кооперации в
България, с които Федерацията на независимите синдикати
от земеделието води активен социален диалог.
Отрасъл Земеделие в цяла Европа години наред е в процес на преструктуриране, в период на кризисни ситуации и
бюджетни ограничения, последвани от непрекъснати промени на работната среда. Всичко това изправя работниците и
служителите пред потребността да бъдат знаещи, гъвкави,
непрекъснато да се самоусъвършенстват. И за това трябва
да имат достъп до информация и възможности за обучение
и преквалификация. Рисковете в бизнеса, всички случващи се
промени, заедно с техните последствия за човешкия фактор трябва да се изучават, да се предвиждат своевременно, да се
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управляват така, че работещите да се адаптират към тях,
да се избегнат или преодолеят социалните последици и напрежение. Това е възможно само в диалог и съвместна работа.
Правото на информиране и консултиране и участие на
работещите е споделена европейска ценност, гарантирано
от Хартата за фундаментални права и закрепено в редица основни документи на Европейския съюз и Директиви, гарантиращи трудовите, социални и синдикални права на работещите. Процесът на информиране и консултиране е инструмент
за подкрепа на диалога между работодатели и работещи за
по-добри условия на труд, за по-добра производителност и качество на продукцията, за насърчаване на кооперативна фирмена култура.
Решаващо значение в този процес има рамковата Директива 2002/14 ЕС за информиране и консултиране на работниците и служителите в страните-членки на ЕС, която през
националните законодателства на страните-членки, налага
задължението на работодателя да предоставя определена
информация на специално избрани представители на работниците и служителите и провеждането на консултации с тях
по въпроси, свързани с тази информация. Уредената по законодателен път система дава право на работниците и служителите да бъдат информирани и консултирани по ключови въпроси на фирмата, но най-вече да участват в управлението на
процесите. Реализирането на този процес в практиката даде
допълнителни предимства, които мотивират работниците и
служителите за по-качествен и ефективен труд. Мотивиран
и ефективен може да бъде само човек, който е информиран и
удовлетворен от отношението към неговия труд.
Правото на информиране и консултиране е право на
всички работници и служители, а не само на синдикалните
членове. Дейностите по проекта показаха, че информирането
и консултирането по Директива 2002/14 е слабо развито там,
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където няма синдикални организации.
Факт е, че системата за информиране и консултиране работи там където има висока или средна
степен на организираност на работниците и служителите в синдикати и култура за водене на социален
диалог. Нещо повече – информирането и консултирането
обогатява и доразвива процеса на социален диалог. Сектор
Земеделие се характеризира с голям брой дребни и средни
стопански единици, трудно достъпни за самоорганизиране на
работещите в тях и, следователно, с ограничение в упражняване на колективни трудови и граждански права. Още повече
- това затруднява и ползването на правото на информиране и
консултиране в този сектор.
Затова Федерацията на независимите синдикати от земеделието заедно с партньорите в този проект работи целенасочено за разпространение на полезна информация – както
сред работещите, така и сред работодателите – за възможностите за ползване на правата по информиране и консултиране за управление на кризи и преодоляване на социално напрежение в предприятията в сектор Земеделие, както и за обмен
на добри практики по приложение на системата от Италия ,
Германия и Франция.
В рамките на проектния цикъл, водени от поставените
цели на проекта, бе проведено изследване на процеса по информиране и консултиране на работното място, както и на
нагласите, отношението и поведението по тези въпроси в
сектор Земеделие.
Разработеният анализ на прилагането на правата по информиране и консултиране в сектора в страните-партньорки
е уникален за сектора и обогатява възможностите на социалния диалог в сектора и оказва положително въздействие
върху неговата ефективност. Натрупаният през годините
практически опит в колективното трудово договаряне от
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организациите – партньорки по проекта, бе разгледан и през
призмата на системите за информиране и консултиране, споделен между партньорите и обвързан с възможностите за повече участие на работещите в управлението. Положителните
практики за договорени специални клаузи в браншовите колективни трудови договори, които са разписани в съответствие
с правната норма, регулираща процесите по информиране и
консултиране, са на разположение на партньорството и на
всички заинтересовани от темата.
Проведените три национални семинара в трите пилотни страни-партньорки задълбочиха знанията и разбирането
за възможностите на инфромирането и консултирането сред
работещите и служителите и на работодателите по темата
и откриха ново поле на действие на социалните партньори.
Благодарение на този проект днес ние разполагаме с
представителна, макар и частична извадка за състоянието на процесите по информиране и консултиране в сектор
Земеделие, и твърдим, че информирането и консултирането
е споделена европейска ценност, която стои в основата на
европейския социален модел, за който синдикатите се борят
вече 50 години и ще продължават да отстояват и развиват.
Днес необходимостта от общуване и диалог, от развиване и
прилагане на процесите и системите за информиране и консултиране и в земеделските производствени структури, от
формиране на знания и умения у работещите за упражняване на тези права е ясна и осъзната. Синдикатите от земеделието сме убедени, че в рамките на прилагане на Общата
селскостопанска политика има потенциал за интегриране на
информирането и консултирането на работещите и служителите в отрасъла и той може да бъде използван и развит. Конкретните предложения са част от Политическата декларация
на участниците в Транснационалната конференция, проведена
в рамките на този проект.
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Представената Транснационална брошура по информиране и консултиране в земеделието, е важен резултат от работата на партньорството по този проект. Тя представлява
информационен и аналитичен справочник за земеделието в Европа в разглеждания аспект за функциониране на системите
по информиране и консултиране в страните-партньорки и съдържа възможни решения и препоръки към заинтересованите
страни за подобряване на участието на работещи и работодатели в динамичните процеси днес. Тя е част от цялостния
пакет материали, разработени в рамките на този Проект –
Национални насоки/Препоръки за подобряване на процесите
по информиране и консултиране в земеделието в националния
контекст на трите пилотни страни – България, Румъния и Македония, Аналитичен доклад за процесите по информиране и
консултиране в Земеделието, брошури и дипляни по проекта
и пр.
Надяваме се, че тя ще допринесе за подобряване на законодателната рамка по информиране и консултиране на работното място в сектор Земеделие и за насърчаване на индустриалната демокрация в сектора, осигурявайки по-информирани и по-опитни социални партньори в сектора.
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ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РАМКА
ОБОБЩЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИТЕ
ИЗСЛЕДВАНИЯ
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1. Европейската рамка на информирането и консултирането
Европейският законодател използва директива 2002/14/
ЕС, с цел да наложи минимална рамка по отношение на информирането/консултирането.
„Информацията трябва да бъде предоставена по такова
време и по такъв начин и да бъде с такова съдържание, така
че да е подходяща да даде възможност на представителите
на работниците да провеждат адекватно обучение и когато
са необходими и консултации.” (Член 3).
Консултирането трябва да се извършва:
ϽϽ „по такова време…..и с такова съдържание, че да е
подходяща”;
ϽϽна необходимото равнище на ръководство и на представителство, в зависимост от разглежданата тема;
ϽϽна основата на информацията осигурена от работодателя, …. и на мнението, което представителите на
работниците имат право да изразят” (Член 4)
ϽϽпри процедурата по консултиране трябва също така
„да се даде възможност на представителите на работниците да се срещнат с работодателя и да получат
отговор и мотивите за този отговор и за всяко мнение, което той може да изрази;
ϽϽот гледна точка на постигане на споразумение относно решението за обсега на влиянието на работодателя” (Член 4)
Информирането и консултирането обхващат:
ϽϽа) информиране за актуалното и вероятното бъдещо
развитие на дейностите на предприятието или учреждението, както и за неговото икономическо състояние;
ϽϽб) информиране и консултиране във връзка с състоянието, структурата и вероятното бъдещо развитие на
заетостта в предприятието или учреждението, както
и за евентуалните изпреварващи мерки, в частност при
застрашаване на за заетостта;
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ϽϽв) информиране и консултиране във връзка с решенията, които биха могли да доведат до значителни промени в организацията на труда или в трудовите договори,
включително визираните в общностните разпоредби
(Директива 98/59/ЕО за сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на масовите
уволнения и Директива 2001/23/ЕО относно сближаването на законодателствата на държавите-членки във
връзка с гарантирането на правата на работниците и
служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански
дейности) (Член 4)
2. Национални механизми
Транспониране на Директивата – механизми за
приложение в страните партньори:
БЪЛГАРИЯ

Директива транспониране чрез изменения в Кодекса на
труда – създадена е нова специална глава.
Работата по подготовката на проектозакона е извършена от работна група от експерти, съставена от социалните партньори представителни на национално равнище
и от публичните власти

ГЕРМАНИЯ

Германските правителства прецениха, че не е необходимо да се транспонира Директива 2002/14/EО, тъй като
германското законодателство за съвместното управление и в частност Закона за прехвърляне на служители
riebsverfassungsgesetz) от 1972 г. (с изменения) надхвърлят
изискванията на Директивата относно информирането
и консултирането (Betriebsverfassungsgesetz) от 1972 г.
(с изменения) надхвърлят изискванията на Директивата
относно информирането и консултирането
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ФРАНЦИЯ

Директивата се прилага посредством Закон № 200532, наречен Закон за програмиране на социалното
сближаване. Този закон бележи етап в развитието
на националните дебати. В него са заложени
европейските цели, но те не са истински двигател на
развитието. Още от 1945 г. Франция разполага със
система за информиране и консултиране на наемния
персонал, организирана около работническите съвети в
предприятията (тя се прилага, когато предприятието
наброява най-малко 50 души наемен персонал)

ИТАЛИЯ

Европейската Директива 2002/14/EО се транспонира
със Законодателния декрет № 25/2007, приет на 22
март 2007 г., който засилва правата на информиране и
консултиране с работещите. Декретът е приложим от
всички работодатели (физически или юридически лица),
в рамките на частна или публична предприемаческа
дейност, „включително с нестопанска цел”.

РУМЪНИЯ

В Румъния Директивата 2002/14/EО се транспонира
със Закон 476/2006, който влиза в сила през януари 2007
г., когато тя се присъединява към ЕС.

Състоянието на законовата уредба за
информиране и консултиране след транспонирането
на Директива 2002/14/EО в последните две
държави членки
СТРАНА
България
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НОВИ ПРОЦЕСИ
В предприятията с най-малко 50 души персонал, както и
във филиалите/клоновете с най-малко 20 души персонал,
общото събрание на персонала може да се свика по искане на 10% от работещите. Общото събрание избира от
своя състав представители на работниците и служителите за осъществяването на процедурите по информиране
и консултиране по въпросите указани в Директивата. В
законодателството съществуват два варианта –общото събрание може да предостави функциите на определени от ръководствата на синдикалните организации
представители или само да ги избере. Тези представители трябва да бъдат информирани и консултирани при
изменение на дейността , икономическото състояние и
организацията на труда на предприятието.
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Румъния

В предприятията с най-малко 20 души наемен
персонал, съобразно изискванията на Директивата,
работодателят е длъжен да информира и да се
консултира с представителите на персонала.
Процесът на информиране и консултиране се отнася
до представителите на синдикатите, когато те са
налице в предприятието, а когато няма такива, до
представителите на персонала, избрани по силата на
закона. Механизмите за информиране и консултиране
могат да бъдат определени в колективните трудови
договори.

Съществуват три различни модела в рамките на ЕС:
„Стабилни” модели

Модели
„към растеж”

Модели
„към понижение”

Австрия, Белгия,
Дания, Германия,
Холандия, Норвегия и
Швеция

Естония, Франция,
Люксембург, Полша,
Словакия, Словения,
Испания и Обединено Кралство

България, Кипър,
Република Чехия,
Гърция, Унгария,
Ирландия, Италия,
Литва, , Малта, Португалия и Румъния

В някои случаи националният закон предвижда или не
предвижда възможността да се ползват външни консултации
/експерти/:
СТРАНИ

ДОСТЪП ДО ВЪНШНИ КОНСУЛТАЦИИ

ГЕРМАНИЯ

Със съгласието на работодателя, работническият съвет може да се обърне към външни експерти за консултации, които са заплащат от самия
работодател.

БЪЛГАРИЯ

Представителите на персонала нямат право на
външни консултации
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ФРАНЦИЯ

Достъп до експерт-счетоводител (работнически
съвет) и до експерт технолог (в предприятия с
над 300 души наемен персонал). Заплащането се
извършва от работодателя. Консултациите свързани с ЕС, както и по търговски и правни въпроси,
се заплащат със средства от бюджета на работническия съвет /за целите на И и К/.

ИТАЛИЯ

Синдикатите могат да предоставят консултации, както и да ангажират външни консултанти
за сметка на синдикалния съюз.

РУМЪНИЯ

Помощта се оказва от синдикалните федерации и
конфедерации.

3. Резултати от анкетните изследвания – национални доклади
3.1. ГЕРМАНИЯ
А. Национален контекст – практики, които трябва
да се преразгледат
Едва около една пета от работещите членуват в синдикат, а процентът на синдикално сдружаване намалява от
началото на 90-те години, което отчасти се дължи на масовите уволнения на персонал в източно-германския манифактурен
сектор след обединението на Германия. Огромното мнозинство на синдикалните членове са обединени в централната
синдикална конфедерация DGB. Синдикатите членуващи в нея,
като IG Metall и Ver.Di, се ползват със значителна автономия
и влияние.
Колективното договаряне се провежда от синдикатите
и работодателските организации, главно на равнище отрасъл.
Трябва да се отбележи обаче, че върху системата се упражнява натиск – някои работодатели напускат или отказват да се
присъединят към работодателските организации, а самите
договори дават възможност за по-голяма гъвкавост на равнище предприятие. Преговорите се водят от синдикатите
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и работодателските организации. Колективните трудови договори са задължителни за членовете на синдикалните организации (обикновено всички работещи членуват в тях) и на
работодателските организации, които за ги подписали.
Работническите съвети представляват наемния персонал по месторабота. Те имат широки права, които стигат
до правото на вето в някои области. Въпреки че те не са
синдикални органи в собствения смисъл на думата, синдикалистите играят важна роля в тях. В областта на заетостта,
работодателят е длъжен да информира работническия съвет
за нуждите от персонал и да обсъжда съответните въпроси с него. Освен това, работническият съвет имат право на
консултиране по въпросите на обучението. Той може да поиска от работодателя да оповести свободните длъжности
в дружеството, но не може да попречи на публикуването на
обяви за работа, нито на външни назначения. Работодателят
трябва да уведоми работническия съвет, преди да започне да
действа в областта на индивидуалното управление на персонала (наемане на работа, класиране и прекласиране, преместване на други длъжности и уволнения). Независимо от това, работническият съвет може да се противопостави на подобни
мерки само при определени обстоятелства, като например, в
случай че тези мерки противоречат на договори или практики,
които са в сила. Той може също така да направи предложения
на работодателя по въпроси свързани с равните възможности за жените и мъжете. Работническият съвет има право
да участва във взимането на решения по множество социални въпроси, като тези свързани с правилата за спазване на
трудовата дисциплина; началото и края на работното време;
почивките по време на работа; намаляването и удължаването на работното време (например, допълнителни часове или
частична безработица); отпуските; правилата за изчисляване
на възнагражденията (например, на основата на система за

15

Транснационална брошура
отпускане на премии или в зависимост от работните часове); определянето на премиите и на целите; датата и метода на плащане; поставянето на камери или внедряването на
други средства за наблюдение на дейността или поведението
на персонала; механизмите за функциониране на социалните
инфраструктури, като стол или спортен терен; функционирането на системата за правене на предложения и въвеждането на работа по групи. По някои от тези въпроси работническият съвет сключва писмен договор с работодателя. През
2001 г. работническият съвет получава нови права свързани
с опазване на околната среда – работодателят трябва да го
включи в обсъждането на екологичните въпроси, като понякога се изисква писменото съгласие на работническия съвет.
Членовете на този съвет имат право да ползват определено
време, за да изпълняват задачите си в него, без да се намалява тяхната заплатата /например, за да участват в събрания
или да направят препоръки/. Работодателят няма право да ги
уволнява, освен при тежко провинение, като това става със
съгласието на работническия съвет или трудовия съд.
Представителите на европейско равнище се назначават от работническия съвет. В европейското дружество има
правила, които гарантират места на синдикалните представители, а в много големите предприятия – на представители
на висшите ръководни кадри в СГП и в управителния съвет.
Здравословните и безопасни условия на труд са уредени със Закона от 1973 г. за здравословните условия на труд
(Arbeitsicherheitsgesetz), изменен през 1976 г. и Закона от 1996
г. за безопасните условия на труд (Arbeitsschutzgesetz). Работническият съвет играе важна роля за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Той се консултира и при
назначението на делегати (представители) по безопасността на труда(Sicherheitsbeauftragte).
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Б. Сектор Земеделие – налага се подобряване на правата…
По силата на Кодекса на труда, във всяко предприятие
с най-малко 10 души наемен персонал, може да се учреди Работнически съвет (РС). Този РС трябва да бъде признат и
изслушван от работодателя, а по някои въпроси се прилага
принципът на съвместното управление. Поради размера на земеделските стопанства, тези работнически съвети са малко
на брой. Според данните, с които разполага IGBAU, работнически съвети има само в около 150 предприятия.
Наемният персонал избира членовете на РС. Синдикатите подкрепят тези избори. Синдикатите и институциите,
които се занимават с обучение, организират курсове по теми,
като провеждането на избори, права и задължения на РС. Изборите на РС се провеждат на пет години. Синдикатите уведомяват работещите и самите предприятия, помагат при
изборите. Те могат да подобряват правата на РС.
РС е информиран. Той може да разпространява информацията писмено или на събрания в предприятието.
В Германия няма синдикални организации в предприятията.
Държавата може и трябва да повиши правата на РС, както и да подобри правата, свързани със съвместно управление.
3.2. БЪЛГАРИЯ
А. Национален контекст – държавата трябва да положи повече усилия
Транспонирането на разпоредбите на Директивата за
информирането и консултирането в българското законодателство дава възможност да се подобри положението в предприятията във връзка с информирането и консултирането на
работещите. Най-общо казано, социалните партньори смятат, че това е инструмент за взаимодействие между наемния персонал и работодателите в името на благоденствието
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на предприятията.
В България, Директивата за информирането и консултирането е транспонирана чрез изменения в Кодекса на труда – включва се нова глава специално за целта. Работата по
подготовката на проектозакона се възлага на работна група
съставена от експерти, подбрани от социалните партньори,
които са представителни на национално равнище и от публичните власти. Конфедерацията на независимите синдикати в
България (КНСБ) и Конфедерацията на труда „Подкрепа” (КТ
„Подкрепа”) предлагат обща концепция за транспониране на
Директива 2002/14 ЕО. Ето някои синдикални предложения, които са отхвърлени от представителите на работодателите в
работната група:
ϽϽРаботодателите нямат право сами да свикват общо
събрание;
ϽϽТайно гласуване;
ϽϽИнформирането и консултирането да се водят от органите на работещите в предприятията, в които има
синдикални организации;
ϽϽРаботодателят е длъжен да информира и консултира
пряко работещите в малките и най-малките предприятия на общо събрание;
ϽϽРазширяването на Закона за държавните служители;
ϽϽПравото на секторните синдикални организации да
свикват общо събрание в отсъствието на синдикално
представителство;
ϽϽЗадължително постигане на съгласие между работодателя и представителите на наемния персонал при
процедура по консултиране.
Откакто се прилага законът сме свидетели на противопоставянето на две гледни точки:
ϽϽРаботодателските организации са удовлетворени в
общи линии дотолкова, доколкото законът възпроизвежда минималните изисквания на Директивата;
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ϽϽГледната точка на синдикалните организации е друга
по различни причини (разпоредби, които дават възможност на служителите да предлагат кандидати, липса на
ясни критерии за средствата, които работодателите
предоставят на синдикалните организации – предвижда
се само „споразумение”; не са ясни законовите разпоредби, които регламентират правата на представителите
на персонала и процедурите за информиране и консултиране).
Правата на синдикатите или на представителите на
персонала, избрани съобразно Кодекса на труда, за да защитават социалните и икономическите интереси на работещите (на практика, почти винаги става въпрос за синдиката),
са широки: да бъдат информирани и консултирани при наличието на проект за масово уволнение на персонала (синдикатът или представителите на работещите имат правото да
представят становището си по проекта за масови уволнения
на компетентните публични власти); да бъдат информирани
и консултирани при преместване на дейности на предприятието; да бъдат информирани и консултирани при промяна на
работния график; да бъдат консултирани при намаляване на
работното време поради намаляване на производството; да
бъдат консултирани по проекти за въвеждане на по-гъвкави
условия на труд; да бъдат информирани при освобождаване на
постоянни работни места, за работещи със срочен трудов
договор, и на длъжности на пълен работен ден, за работещи
на непълен работен ден, и обратно.
Представителите на персонала, които са избрани с цел
информиране и консултиране (или синдикатът или представителите, в случай че Общото събрание е решило да им повери
тези правомощия) трябва да бъдат информирани за икономическите перспективи и консултирани по въпросите свързани
със заетостта, както и с всяка промяна, която се отнася до
организацията на труда и трудовите договори. Те са в пра-
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вото си да изискват информация, да организират съвещания
с работодателя и да имат достъп до всички работни места
в предприятието. В Кодекса на труда е определен минимален
едномесечен срок за запознаване с информацията, преди прилагането на въпросната мярка. Времетраенето на процедурата по консултиране е две седмици. Законодателството дава
възможност на работодателя и на представителите на работещите да се споразумеят за графика .В случаи на масови
уволнения работодателят е длъжен да започне консултации с
представителите на синдикалните организации и с представителите по информиране и консултиране своевременно, но
не по-късно от 45 дни преди извършването им, и да положи
усилия за постигане на споразумение с тях, за да се избегнат
или ограничат масовите уволнения и да се смекчат последиците от тях.
През целия си мандат и следващите шест месеца, синдикалните представители, които заемат ръководни длъжности
в местната синдикална организация по месторабота, могат
да бъдат уволнявани само със съгласието на централното ръководство на техния синдикат или на упълномощен от него
орган. Тази разпоредба се прилага също така по отношение на
лицата на изборна синдикална длъжност на местно, секторно
и национално равнище.
За да бъдат уволнени представители на работещите
избрани, за да защитават социалните и икономическите интереси на персонала, както и представители избрани за целите на информирането и консултирането, се изисква съгласието на Инспекцията по труда.
Съгласно Кодекса на труда за осъществяване на синдикална дейност работещите, заемащи синдикални длъжности
на ниво предприятие, секторно, регионално и национално равнище имат право на платен отпуск в размери, установени в
колективния трудов договор, но не по-малко от 25 часа в една
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календарна година.В сключените колективни трудови договори на ниво бранш и ниво предприятия към ФНСЗ са договорени за синдикалните активисти не по-малко от 40 часа за
календарната година.
Синдикатът и право да използва необходимото оборудване, за да изпълнява задачите си.
Определено работно време се полага на представителите на работещите избрани, за да защитават социалните
и икономическите интереси на персонала, и на представителите избрани за целите на информирането и консултирането,
ако техните функции налагат това – чрез намаляване на тяхното работно време или допълнителни дни отпуск. Те имат
също така право на обучение и могат да поискат съответното време, което им е необходимо за целта. Механизмите
трябва да бъдат определени заедно с работодателя, в рамките на колективния трудов договор или на друг вид споразумение.
В този контекст КНСБ уточнява, че ще продължи да настоява за промени в Кодекса на труда по всички въпроси, по
които не се постига консенсус между социалните партньори.
Б. Сектор Земеделие
Мнението на ФНСЗ (Федерация на независимите синдикати в земеделието)
Колективните трудови договори включват специфични
клаузи за информирането и консултирането:
ϽϽПредставяне на своевременна и разбираема информация за икономическото и финансово състояние на
предприятието;
ϽϽЗадължително консултиране преди масови уволнения
на персонал, за постигане на съгласие, с цел да бъдат
избегнати или ограничени отрицателните социални
последици за работниците и служителите;
ϽϽСмяна на ръководството, когато то може да влоши
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положението свързано със заетостта и условията на
труд.
Организацията следи отблизо всички проблеми, свързани с приложението на Закона за информирането и консултирането, и разработва програма за обучение по тази тема, по
правните и практическите аспекти. Понастоящем, в сектор
Земеделие, ФНСЗ има представители в 11 предприятия, но не
разполага с данни за общия брой предприятия на ниво отрасъл,
в които се упражнява правото на информиране и консултиране (И и К). Малкият брой на предприятията, в които е приложена процедурата на информиране и консултиране се обяснява не само със законовата пречка за броя на числеността
но и с факта ,че всички текстове, касаещи задължението на
работодателя за информиране и консултиране са разписани
в колективните трудови договори. Държавните служители –
синдикални членове във ФНСЗ не се ползват от правото на
информиране и консултиране, тъй като процедурата не намира място в Закона за държавния служител е още една пречка.
Дребните и средните стопански единици са мнозинство
в сектора. В повечето случаи, те не покриват изискванията за
численост на персонала, за да може да се развива дейност по
И и К. Това е голяма пречка за развитието и приложението на
това право, което наистина е необходимо, независимо от факта, че българският закон включва минималния праг предвиден
в Директива 2002/14/EО. Синдикалната организация отбелязва следните пропуски:
ϽϽРегламентацията трябва да се доразвие, за да могат
заинтересуваните страни да разполагат своевременно
с информацията;
ϽϽТова би помогнало да се изпълнят социалните цели
при масови уволнения на персонал и при структурни
промени;
ϽϽВъпреки че според настоящата регламентация потенциалът от клаузи за И и К, които могат да бъдат
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включени в колективните трудови договори, може да
бъде разширен в процеса на договаряне, за да се избегне социалното напрежение, и бъдат разрешени конфликтите.
В същия ред на мисли ФНСЗ смята, че И и К представляват основно право на всички работещи в Европа, и за целта
праговете на численост трябва да бъдат преразгледани и намалени, така че законодателството да обхване всички работещи. Синдикатът смята също така, че законът трябва да
включва задължително споразумение между представителите
на наемния персонал и работодателя, в рамките на процедура
по И и К. и накрая, националното законодателство трябва да
регламентира платения отпуск, броя на работните дни заделени за изпълнение на задачите на представителите на персонала, за тяхното обучение и т.н.
Мнението на РАБОТОДАТЕЛИТЕ и на РАБОТЕЩИТЕ
Текстът по-долу е написан от ФНСЗ, на базата на обобщението на въпросниците, попълнени от работодателите и
представителите на наемния персонал.
Панел на анкетираните лица: 5 представители на работодатели, 10 представители на синдикати от Федерацията
на независимите синдикати от земеделието. По-конкретно
става въпрос за 4 работодатели и 8 представители на синдикални организации (синдикални председатели), един фермер и
двама представители на земеделски кооперации (5 мъже и 10
жени).
Време и място на провеждане на анкетното изследване
– на национален работен семинар в София, на 1 и 2 ноември
2012 г.
Отчет:
Анкетираните са запознати със законодателството,
което въвежда информирането и консултирането, но в различ-
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на степен. Нивото на познанията е такова, че възможностите предоставени от закона не се използват достатъчно от
работниците. Законът урежда в кои случаи за работодателя
възниква задължение за провеждане на процедури по информиране и консултиране, в какви срокове те трябва да бъдат проведени, редът, начинът на определяне на представители на
работниците и служителите, с които ще се провеждат тези
процедури и съответно правата и задълженията на представителите на работниците и служителите. Изследването показва, че фермерите и членовете на земеделските кооперации
познават по-слабо съдържанието на текстовете, уреждащи
процесите по И и К. Освен това, изследването показва, че недостигът на познания се среща главно в предприятия, където
няма синдикални организации. Необходима е активна кампания
за популяризиране на механизмите по И и К (кампанията „beinfo”, проведена от стуктурите на КНСБ през периода октомври-декември 2012 г., обхвана 124 предприятия и показа навременна полза от този вид практика). Анализът на отговорите
показва желание за усвояване на процедурата чрез обучение,
практически съвети, сключване на споразумения между страните. От много години КНСБ действа в това направление,
като способства за по-дълбокото осъзнаване на смисъла на
И и К, мултиплицира знания и формира нагласи за решаване на
конкретни проблеми, особено в условия на криза. За да може
този подход да бъде ефективен е необходимо наличието на
синдикална организация – факт е, че системата за И и К функционира там, където има синдикална организация.
Разглеждайки кой поема инициативата за провеждането на Общото събрание за избор на представителите за
информиране и консултиране, всички интервюирани единодушно посочват, че тя е в ръцете на синдикалната организация.
Разбира се, има няколко случаи на намеса от страна на работодателите, но те са малко. Законът определя броя на пред-
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ставителите на персонала в предприятието и той се спазва.
Обучения с избраните представители са провеждани в единични региони. Участниците в анкетното изследване подчертават, че нарочни обучения за избраните представители от
тяхната икономическа структура не са провеждани.
Практиката на ФНСЗ непрекъснато доказва, че приетите законодателните текстове по информиране и консултиране обогатиха социалния диалог и доразвиха колективното
трудово договаряне.
Разписани са клаузи за задължението на работодателя
за информиране и консултиране на представителите на синдикалните организации при; масови уволнения на персонал;
промяна на работодателя; изменение на дейността, икономическото състояние и организацията на труда в предприятието и други случаи. Съществуват и отделни споразумения
сключени допълнително, към колективните трудови договори.
Те съдържат текстове за предотвратяване на отрицателни
социални последици вследствие на промени в структурата на
производството. Анализът на анкетираните лица и опитът
показват, че текстовете, разписани в колективните трудови
договори допринасят за по-голяма сигурност, устойчивост и
контрол, съгласно трудовото законодателство, в сравнение
със споразуменията, подписани с представителите. Споразуменията придават допълнителна сила и тежест на участието
на работещите в трудовия живот и развитието на индустриалната демокрация.
В заключение, всички анкетирани лица изразяват мнение,
че държавата трябва да предприеме сериозни мерки, за да
стимулира упражняване правото на информираност на работниците и служителите, като се има предвид, че то е основно
право. Участниците в изследването са направили предложения
за реални санкции за работодателите, които не предоставят
исканата информация. Това кореспондира с мнението на син-
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дикалните организации и на социалните партньори в България.
Според тях, прагът за числеността на персонала, който дава
право на информиране и консултиране трябва да се намали –
това изискване е напълно основателно, тъй като секторът
използва значителна част от активите и се преценява като
обещаващ растеж в БВП на страната, с помощта на европейските фондове. Целите за развитието на този сектор и
по-конкретно - целта за развитие на модерно земеделие на
национално равнище, изискват по-голяма динамика в социалните отношения в широкия смисъл на думата. Същевременно
прилагането на правото на И и К трябва да бъде съпроводено
с обогатяване на знанията и уменията на участниците в процеса – в конкретен план, това означава да се осигури право
на обучение на представителите на наемния персонал с необходимите средства, които дават възможност то да бъде
ефективно.
3.3. ФРАНЦИЯ
А. Национален контекст – положението е комплексно, ефективно, но праговете на числеността на персонала са
реална пречка в сектора
Със своите 8% синдикално сдружаване, по този критерий, Франция се нарежда на опашката в Европа. Френското
синдикално движение е съставено от множество конфедерации, които си съперничат и се конкурират в борбата за привличане на нови членове. Основните синдикални конфедерации
във Франция са CGT, CFDT, FO, CFTC и CFE-CGC. Независимо от
ниския процент на синдикално сдружаване и от тяхното привидно разделение, френските синдикати се ползват с широка
подкрепа при избори на работническо представителство и са
способни успешно да мобилизират работниците и служителите.
Колективното договаряне се провежда на национално и
секторно равнище, както и на равнище предприятие. За всяко
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равнище са разработени подробни и точни правила определящи кой има за право да участва в преговорите и на какви
условия трябва да отговаря колективният трудов договор, за
да бъде валиден. От гледна точка на покритието, най-важно
е колективното договаряне на секторно равнище, независимо
от това че заплатите определени по този ред понякога са пониски от минималната заплата на национално равнище.
Във Франция има комплексна система за представителството на работещите по месторабота, която се основава
едновременно на синдикатите и на структурите пряко избрани от целия персонал. Когато синдикатът присъства в предприятието, синдикалният представител играе главна роля в
представителството на персонала.
Работническият съвет е в правото си да бъде информиран и/или консултиран по различни въпроси, той управлява
социалната инфраструктура в предприятието, като стола
например. Както споменахме, в някои случаи, той участва в
колективното договаряне, но това все пак се случва по изключение.
Правото на информиране обхваща социалните /свързани с труда/, икономическите и финансовите въпроси. Групата
на социалните въпроси включва: численост и видовете наемен
персонал; причини за временната заетост, по заместване или
на непълен работен ден; прогнози в областта на заетостта;
положението на мъжете и жените; промени в колективните
трудови договори; обучение. Групата на икономическите и финансовите въпроси включва: собственост на дружеството;
оборот и печалба; равнище на производството; инвестиции и
държавни помощи; възлагане на дейности на подизпълнители;
структура на фонд заплата; проектите свързани с оборудване
или методите на производство; перспективите за в бъдеще.
Информацията, която се предоставя на работническия съвет
и на акционерите, както и тази в доклада на одитора, трябва
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да бъде една и съща.
Правото на консултиране на работническия съвет е
по-ограничено. Работодателят е длъжен предварително да
се консултира с него, когато се предвиждат мерки, които съществено касаят следните въпроси: численост и структура
на персонала; работно време; условия на труд, включително
обучението. Специфичните области, в които работническият
съвет трябва да бъде консултиран са: предложения за съкращаване на персонала; значими структурни промени, като сливания; научно-развойна политика; масови уволнения на персонал; внедряване на нови технологии; условия на труд и работно време; обучение; здравословни и безопасни условия на труд.
Процедурата по консултиране не означава, че съгласието на работническия съвет е задължително, за да се предприемат съответните мерки. Целта е той да има възможността за изрази позицията си по въпроса. Тя започва с писмена комуникация от страна на работодателя и трябва да се
проведе в определен срок преди взимането на решение, за да
се проведе диалог между двете страни. Механизмът на процедурата по консултиране е определен много ясно и прецизно,
но на практика неговият ефект е ограничен. Ръководството
е задължено да изслуша гледната точка на представителите
на работещите, но не се задължава да промени проектите си
съобразно нея.
Масовите уволнения на персонал и преструктурирането
са изключение от правилото – голям брой работнически съвети се обърнаха съм съда, за да възпрат амбициите на своите
работодатели, с аргумента, че не е била проведена нито една
процедура по консултиране. В някои случаи, вследствие на
това са отлагани значими проекти. Новото законодателство
от януари 2005 г. би могло да предложи алтернатива с така наречените „методически споразумения”, които да се сключват
със синдикатите (а не с работническия съвет). В тези спора-
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зумения ще бъде определен прецизно начинът, по който трябва да се проведе консултирането, което обаче не изключва
възможността работническият съвет да заведе дело в съда.
По останалите въпроси, темите, по които се иска съгласието на работническия съвет, са много ограничени – например, при избора на структурата за медицинско обслужване.
Представителите на персонала могат да участват
работата на управителния съвет на предприятието, било
в качеството си на избрани лица от целия персонал, било в
качеството си на представителите на наемните работници акционери. Съществува и трети вариант – те могат да
участват в работата на управителния съвет без да са членове, като се ползват само от правото си да задават въпроси.
Френските представители в органите, свързани с европейските работнически съвети и европейските дружества,
се определят от синдикатите. За сметка на това представителният орган решава какъв да бъде механизмът на назначаване на представители на персонала в управителните съвети
на европейските дружества.
Във всички учреждения, които са длъжни да спазват Кодекса на труда и имат най-малко 50 души наемен персонал,
трябва да се учреди комитет по здравословни и безопасни
условия на труд /КЗБУТ/.
Синдикалните представители и работещите, които са
били синдикални представители през последните 12 месеца,
могат да бъдат уволнявани само след предварителна среща с
работодателя и консултиране на работническия съвет, с разрешението на компетентния инспектор по труда. Представителите на персонала и членовете на работническия съвет
се ползват от една и съща защита, но за тях тя е валидна
само шест месеца след края на мандата им. Въпреки тези защитни мерки, статистиката на DARES показва, че значителен
брой такива работници се уволняват ежегодно.
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Б. Сектор Земеделие
В предприятията с над 50 души наемен персонал, работническият съвет (или единното представителство на персонала, в зависимост от размера) трябва да бъде информиран и
консултиран по въпросите на социалния баланс, медицинските
въпроси, преструктурирането, икономическата комисия. Членовете му се избират.
Представителите на персонала се избират и участват
в договарянето в предприятията с над 10 души наемен персонал. Задължително се поставят информационни табла с цел
информирането на работещите. Те могат да се обърнат към
инспекторите по труда по всички възникнали въпроси.
При наличието на проблеми, инспекторите по труда могат да се намесят, защото те представляват Закона, но могат да се намесят също така и членовете на комисията за колективния трудов договор (работодатели и наемен персонал).
Всяка представителна организация назначава собствените си
представители.
В сектор Земеделие, ANEFA помагат на социалните
партньори в информирането на работещите по решенията
взети на национално равнище (например, в областта на социалната защита или за мерките в края на трудовата кариера
на работещите). Решенията се взимат от двете страни (бипартизъм).
FGA CFDT организира обучение на членовете си по въпросите на информирането и консултирането. Всяко избрано
лице подлежи на обучение по въпросите на трудовото законодателство и правата на представителите на персонала.
Синдикалните организации отговарят за тематиката на
обучението, включително за комуникацията с работещите
(информационни табла и др.). От своя страна, обикновено работодателите информират само представителите на персонала – на практика предоставянето на информация от рабо-
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тодателя е регламентирана по теми. Синдикатите си остават привилегировани партньори по всички въпроси, защото
обикновено те са в състояние да участват в обсъждания. Те
са по-квалифицирани по голям брой въпроси, като се има предвид обучението, което им се осигурява.
В по-общ план, системата за информиране и консултиране може да се оцени от две гледни точки:
ϽϽЗаконовото задължение за известна ефективност на
този механизъм;
ϽϽТрябва да се отбележи, че в сектор Земеделие, предприятията са много малки, което намалява обхвата и
значението на този механизъм, тъй като няма представители, които да информират работещите.
Като вземем предвид спецификата на този сектор,
поради малкия размер на предприятията, трябва да подчертаем, че правото на информиране и консултиране е основно
право на всички работещи. Възможният контрол от страна
на инспекторите по труда, под ръководството на Министерството на труда, гарантира упражняването на това право
дотолкова, доколкото тези контролни органи познават и/или
разкриват случаи, в които това право не се прилага. В днешно
врем е необходимо засилването на законовото задължение за
информиране и консултиране на персонала. От друга страна,
законът не може да задължи социалните партньори да постигнат съгласие, тъй като терминът „задължение” противоречи
на термина „договаряне”. Държавата трябва по-скоро да убеди двете страни в ползата от договореното съгласие, както
и да се опита да улесни дискусиите на тристранните срещи.
При невъзможност да се постигне споразумение, държавата
може да поеме щафетата, като се заеме с разработването
на закон.
Малкият размер на земеделските стопанства води до
невъзможност за избор на представители, които ще водят
преговори, разработват и сключват споразумения и също
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така ще информират и консултират другите служители. За да
се реши този проблем социалните партньори в земеделието
сключват споразумение през 1992 г. (AFNCA: Фонд за финансиране на колективното трудово договаряне в земеделието), с
което осигуряват на служителите, които са членове на синдикална организация ползване на платен отпуск при отсъствие от работа, с цел участие в преговори за постигане на
колективни трудови договори. Работодателите осигуряват
до 0.05% от работната заплата. Набраните средства служат за подпомагане на работните заплати и възстановяване
на разходите, направени от служителите, които участват в
колективното договаряне. Това е много важно в процеса на
информиране и консултиране, тъй като всеки колективен трудов договор се прилага в конкретни/ограничени географски
граници и служителите от един и същи сектор често пъти
участват в различни отношения. По този начин служителите,
участващи в преговорите играят важна роля в предаването
на информация и общуването в целият този сектор.
Във Франция има изградени структури/органи,
които отговарят за продължаващото професионално развитие на служителите. FAFSEA (Fonds National
d‘Assurance Formation des Salariés des Exploitations et Entreprises
Agricoles) – Национален осигурителен фонд за обучение на работещите в земеделието – е структурата, която се занимава
със работещите в земеделието и земеделските предприятия.
Съветът на директорите предлага множество обучение за всички сектори. Ролята на FAFSEA е да информира
служителите за правото им на образование и обучение чрез
каталози и интернет страница. ANEFA (Association Nationale
des Etablissements de Formation Agréés ) е също важен орган в
разпространяването на тази информация.
Ограниченията свързани с размера на предприятията в
сектор Земеделие са доста тежки. Именно затова трябва да
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се намали прагът на числеността на персонала, който дава
право на информиране и консултиране. Механизмът на информиране и консултиране трябва да отдава предимство на избраните представители на персонала, които да разполагат
със същите средства (включително време за упражняване на
дейността), но това може да се окаже трудно, тъй като в
най-малките предприятия е трудно да се намерят кандидати.
3.4. ИТАЛИЯ
А. Национален контекст – необходимост от разширяване на правото на информиране и консултиране / И и К/
В Италия главните представителни органи на персонала - RSU – представляват по същество синдикални структури,
независимо от това, че се избират от целия персонал. Две
трети от членовете се избират от всички наемни работници
и служители от кандидатурите предложени от синдикатите,
а последната трета от членовете се избират само от синдикатите.
Работническото представителство по месторабота
се основава на Устава на работещите приет през 1970 г., в
който се разрешава присъствието на синдиката в предприятието. Трябва да се подчертае, че законът дава на синдикалните представители известни права и защита, но не указва
подробно механизмите за тяхното назначаване.
С цел изясняване на положението, трите най-големи синдикални конфедерации, които в началото на 90-те години подържат тесни връзки помежду си, се споразумяват през 1991
г. за създаването на нова структура - RSU. Става въпрос за
единен съвет на всички синдикати присъстващи в предприятието – две трети от състава му се избират от целия персонал, а една трета от него се посочва от синдикатите (в
публичния сектор членовете на RSU се избират от наемния
персонал). Структурата е одобрена принципно с договора от
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юли 1993 г., а механизмите се разработват отново с договор
през декември 1993 г. за частния сектор и през април 1994 г.
за публичния сектор (за публичния сектор се публикува и закон
през 1997 г.).
Независимо от тези общи договори, RSU не се създават
във всички сектори. Те много рядко се срещат в банките и
застрахователните компании. Когато не е учреден нито един
RSU, законът разрешава съществуването на старите системи за синдикално представителство, които се различни в
зависимост от колективните трудови договори, но често и
такива няма.
Независимо от формата му на съществуване, работническото представителство по месторабота е основано по
същество на синдикатите. Въпреки че са избрани от наемния
персонал, RSU представляват преди всичко синдикални съвети.
Главната задача на RSU е да участва в преговорите с
работодателя по месторабота. RSU са местните представителства на синдикатите, а договорите, по чиято сила са
създадени, им дават право да участват в преговорите за
сключването на колективен трудов договор, който е задължителен за учреждението, в рамките на структурата за водене
на преговори.
По закон работодателите за длъжни да информират и
консултират представителите на работещите по въпросите свързани със здравословните и безопасни условия на труд,
използването на публични фондове за индустриално преструктуриране, масови уволнения на персонал и преместването на
дейности. Повечето права на информиране и консултиране на
RSU са предписани в секторните колективни трудови договори, а понякога и на равнище предприятие. Обикновено работодателят трябва да информира и консултира представителите на персонала в области, като икономическото и финансово състояние на предприятието, инвестиционните проекти,
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числеността на персонала, промените в методите на работа,
внедряването на нови технологии, равнопоставеността на
жените и мъжете и обучението. Процедурата по консултиране може да се извърши под формата на съвместен съвет на
работодателя и синдикатите. Все по-често се случва провеждането на дискусии в рамките на такива съвместни съвети,
които официално подготвят почвата за колективното договаряне и осигуряват неговата техническа база.
Уставът на работещите защитава от дискриминация
членовете на RSU и синдикалните представители в предприятията. В него антисиндикалното поведение се обявява
изрично за незаконно. Членовете на RSU имат законно право
на платено работно време за упражняване на дейността им
като такива, чиято продължителност е определена в Устава
на работещите. Общата продължителност на това отделено време за работата на работническото представителство
е както следва: един час годишно на глава от наемния персонал в предприятията и учрежденията с численост до 200
души наемен персонал; 8 часа месечно за всеки транш от по
300 души наемен персонал в предприятията и учрежденията с
численост до 3 000 души наемен персонал; 8 часа месечно за
всеки пълен или непълен транш от 500 души наемен персонал
в предприятията и учрежденията с численост над 3000 души
наемен персонал. Освен това всеки член на RSU има право на
осем дни неплатен отпуск за синдикална дейност.
Представителите на работещите имат право да използват информационни табла. В предприятията с над 200
души наемен персонал, RSU или всеки друг представителен
орган на работещите трябва да разполага с работно помещение /стая/. Някои секторни колективни трудови договори
дават възможност и за ограничено ползване на външни експерти.
Колективните трудови договори разрешават създава-
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нето на координационен съвет на равнище група, във фирмените групи съставени от няколко дружества или в предприятията с няколко обекта. Груповите RSU изпращат свои членове в
координационния съвет, където обикновено членуват и постоянните синдикални представители.
Б. Сектор Земеделие
В Италия колективният трудов договор включва клаузи
за информирането и консултирането на работещите (Част
II, членове 6-7-11-12). Подготовката за упражняването на това
право се осигурява на работещите по време на обсъждането
и подписването на трудовия договор.
Част от работодателите оказват съпротива, когато
трябва да дадат пълна информация. Този факт се обяснява
също така с многобройните малки средни селскостопански
предприятия на територията на Италия. Настоящият праг е
пречка за работническото представителство.
Информацията се предоставя по определен начин на работещите. За малките предприятия, разпръснати на територията на страната, тя се предоставя на общи събрания, в които участват работещите в тях. За големите предприятия,
информацията се предоставя в самото предприятие, организирано. Трябва да се отбележи, че ALPA не разполага с данни за
броя на предприятията, в които това се случва.
Несъмнено синдикалните организации са привилегирования партньор в социалния диалог, защото те са пряко засегнати от проблемите в предприятията. Процесът на информиране и консултиране има реално значение, тъй като помага в
изграждането на общи политики в условията на трудностите
в обществото и на пазара на труда. В този смисъл, системата доказва, че наистина е ефективна. За съжаление, както е
посочено по-горе, прагът за числеността на персонала, който
дава достъп до това право е много висок за сектор Земеделие – би било уместно националното законодателство да
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даде това право и на предприятията с численост на наемния
персонал под 50 души. Тази стъпка би разширила достъпа до
информирането и консултирането, както и до съответното
обучение на много повече работещи. Въвеждането на задължителния характер на информирането и консултирането ще
даде възможност за свиване на зоната на безправието и за
намаляването на конфликтите между социалните партньори.
Добре е системата да се модулира за всеки отрасъл, като се
вземат предвид особеностите и размера на предприятията.
В същия ред на мисли, законът трябва да предвижда сключването на споразумения за характера на информацията, която
работодателите трябва да предоставят на представителите на наемния персонал, като достъпът до това право бъде
разширен, за да обхване по-голям брой предприятия. И накрая,
за да могат представителите на работещите да упражняват
това свое право и да изпълняват задачите си, трябва да бъде
заделено платено работно време за целта, както и време за
обучение.
3.5.РУМЪНИЯ
А. Национален контекст – практиките трябва да се
преразгледат
В Румъния, различните елементи от законодателната
рамка свързана с информирането и консултирането са включени в следните законови текстове:
ϽϽКодекс на труда – той гарантира общото право на
наемния персонал на информиране и консултиране;
ϽϽЗакон № 467 от 2006 г. за установяване на обща рамка за информиране и консултиране на наемния персонал,
приет от Румънския парламент в изпълнение на задължението за транспониране на Директива 2002/14/ЕО,
преди присъединяването на страната в ЕС;
ϽϽЗакон № 54/2003 за синдикатите;
ϽϽЗакон № 130/1996 за колективните трудови договори;
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ϽϽКолективен трудов договор на национално равнище
за периода 2007-2010 г., чието съдържание подлежи на
предоговаряне.
Няма да разглеждаме подробно елементите от тяхното съдържание, в които се транспонира Директивата, а само
някои аспекти на приложението, които все още не се спазват
в румънските предприятия.
Член 5 предвижда „задължението на работодателите
да информират и консултират представителите на наемния
персонал, съгласно законодателството в сила, по следните въпроси:
ϽϽТекущото състояние и прогнозите за развитие на
дейността и икономическото положение на предприятието;
ϽϽСъстоянието, структурата и прогнозите за развитие на заетостта в предприятието, както и евентуалните изпреварващи мерки, които се предвиждат, при
наличието на заплаха за заетостта;
ϽϽРешенията, които могат да доведат до значителни
промени в организацията на труда, в договорните взаимоотношения или трудовите правоотношения, включително тези визирани в румънското законодателство
във връзка със специфичните процедури по информиране и консултиране, в случай на масови уволнения на персонал и преместване на дейности на предприятието, за
защита на правата на работещите”.
Същият този член предвижда следното:
„Информирането се извършва по такова време, по такъв начин и с такова съдържание, че да е подходящо, за да се
даде на представителите на работещите да разгледат проблема адекватно и да се подготвят, при нужда, за консултирането. Консултирането трябва да се проведе:
ϽϽпо такова време, с такива средства и с такова съдържание, че да се даде на представителите на работещите да разгледат проблема адекватно и да подготвят
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своята гледна точка;
ϽϽна необходимото равнище на ръководство и на представителство, в зависимост от разглежданата тема;
ϽϽна основата на информацията осигурена от работодателя, съгласно член 3, и на мнението, което представителите на работещите имат право да изразят;
ϽϽпо такъв начин, че да се даде възможност на представителите на работниците да се срещнат с работодателя и да получат отговор и мотивите за този
отговор и за всяко мнение, което той може да изрази;
ϽϽот гледна точка на постигане на споразумение относно решението за обсега на влиянието на работодателя.”
Установяваме, че на практика консултирането на синдикатите често се извършва като чиста формалност, без наистина да се търсят ефективни решения по пътя на социалния
диалог.
Синдикатите и представителите на работодателите
признават, че са уведомени за законодателството свързано с
информирането и консултирането и съответно са запознали
членовете си с него. Същевременно се оказва, че малко повече от половината представители на наемния персонал знаят
за неговото съществуване. Сред работодателите, броят на
запознатите е малко по-висок. Тази констатация (източник CESE) показва реална липса на информация за поведението на
предприятието, въпреки че около половината от работодателите изглежда добре познават процедурата по И и К (информиране и консултиране).
По месторабота, румънските работници и служители се
представляват от синдикатите. Независимо от това, законодателство дава възможност за избор на представители на
персонала в предприятията и учрежденията, където няма синдикални организации. Местните синдикални структури имат
право на определящо участие в колективното договаряне, но
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разполагат също така с широки права при консултирането.
Относно информирането и консултирането, работодателят е длъжен да консултира синдиката по решенията, които
„могат да засегнат значително техните права и интереси”
(румънски Кодекс на труда), което обхваща множество въпроси, като например, организацията на отпуските, проблемите
със здравословните и безопасни условия на труд, годишните
планове за обучение и вътрешния правилник на предприятието. Синдикатът трябва да се консултира и по въпросите на
уволненията, като той има право на направи предложения за
тяхното избягване или намаляване (работодателят трябва
да отговори на неговите предложения, като посочи причините за самите уволнения в срок от 10 дни; той трябва също
така да се консултира със синдиката относно евентуалния
„социален план” за намаляване на отрицателните последици).
При преместване на дейности, предприятието прехвърлящо
дейността си и предприятието, което я поема, трябва да
се консултират със синдиката. Синдикатът трябва да бъде
консултиран и при въвеждане на гъвкаво работно време, ползване на социалните фондове на предприятието./например за
стола/. Правата на информиране и консултиране се засилват
със законодателството за транспониране на европейската
Директива от 2002 г., което въвежда общата рамка на информирането и консултирането на работещите. То се приема
през декември 2006 г. и влиза в сила на 1 януари 2007 г., като задължава работодателя да информира и консултира работещите за текущото състояние на предприятието и прогнозите
да развитие на дейността на предприятието, състоянието и
прогнозите за развитие на заетостта, както и във връзка с
решенията, които биха могли да доведат до значителни промени в организацията на труда или трудовите договори.
Има области, в които синдикатът трябва да даде съгласието си, за да могат да се предприемат мерки. Такъв е случа-
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ят, когато работодателят иска персоналът да работи над 15
поредни дни или при определяне на трудовата натовареност.
Мерките свързани с обучението по здравословните и безопасни условия на труд трябва да се договорят със синдиката и
съвета по здравословни и безопасни условия на труд. Освен
това, синдикатът трябва да даде съгласието си за системата на отпускане на премии, за неплатените кратки периоди
на прекъсване на работа по технически причини, поради намаляване на производството. Синдикалните членове загубиха
голяма част от защитата от уволнение, с която се ползваха
преди. Правото на синдикалните дейци на определено работно време за изпълняване на техните задачи вече се определя
в колективните трудови договори. Петте дни, на които имаха право в миналото, бяха премахнати. Представителите на
персонала имат право на 20 часа месечно. Работодателят е
длъжен също така да осигури на синдиката помещение, за да
може да провежда дейността си, както и офис оборудване,
като например телефон , факс.
Б. Сектор Земеделие
Мнението на AGROSTAR
Според отговорите на местния партньор Agrostar, в
сектор Земеделие много работодатели не спазват разпоредбите на законодателството за И и К., и дори заявяват, че не
искат да информират работещите за състоянието на предприятието. Тяхното отношение е съзвучно с това на румънската държава, която доскоро не проявяваше склонност да
насърчава социалните отношения в предприятията.
Работодателят е длъжен да запознае работещите с
тяхното право на информиране и консултиране, както и с други трудови права. При все това голям брой работодатели не
спазват разпоредбите за информиране и консултиране на работниците и служителите – те не желаят да ги информират.
Спазването на принципа и правото на И и К е задължението
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на Федерацията Agrostar, която действа на различни равнища,
за да постигне целта и да изгради такъв подход, че представителите на работещите да могат пълноценно да се ползват
от правата си. Членуването в синдикална организация представлява наистина съществено условие за успешното спазване на правата – информиране е налице там, където има синдикати – на събрания със синдикалните представители или
синдикални членове. Това е факт, защото тези представители
на работещите са избрани и организирани, особено, когато
става въпрос за комплексни и трудни въпроси, по подобие на
колективните трудови договори.
Най-общо казано, AGROSTAR установява липса на ефективност на процедурите по И и К, която ще продължи да съществува докато голяма част от работодателите отказват
да спазват законодателството което е в сила. Понастоящем
не само работодателите са в негативна позиция – Румъния е
обект на неблагоприятни доклади и коментари от страна на
Европейската комисия, в частност по въпросите за основните
права. Това отношение на правителството не е системно, тъй
като в повечето случаи, когато нарежданията идват от Брюксел, държавата е по-скоро склонна да ги изпълнява, още повече
че следват проверки за степента на напредък в реформата.
Мнението на РАБОТОДАТЕЛИТЕ
Панел на анкетираните лица - бяха попълнени 7 въпросника. Те обхващат три сектора, съсредоточени в животновъдството. Анкетираните предприятия наброяват от 44 до над
300 души наемен персонал.
Обработка на отговорите – Във всички случаи, анкетираните лица посочват, че работодателят ги е запознал с
правото им на информиране и консултиране. От тази гледна
точка изглежда, че отношенията между работодатели и работещи са нормални. На въпроса дали работодателят е избрал
представителите на работещите, отговорите могат да се
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тълкуват по два начина:
ϽϽили работодателят избира представителите на
наемния персонал (което едва ли е така, като се имат
предвид следващите въпроси) и тази процедура изглежда странна,
ϽϽили работодателят си запазва правото да приеме
този или онзи работник като представител, но това
дали е законно и нормално? Какви са обективните критерии за отказ?
Изглежда вторият отговор се потвърждава при следващия въпрос за избора на кандидати. Всички отговори са еднозначни – самите работници ги избират. Освен в повечето
отговори се посочва, че самият наемен персонал свиква общо
изборното събрание. В три случая се казва, че работодателите решават (А дали фактът, че общият брой отговори надвишава броя на анкетираните, не означава, че в някои случаи
процедурата е съвместна?).
В повечето анкетирани предприятия, се твърди, че процедурата по И и К е била задействана, но без да са посочени
основанията за това, с изключение на един случай, в който в
предприятието е извършено масово уволнение и работещите
са информирани за развитието на заплатите и социалната
защита. Разбира се въпросникът не се отнася до основанията за започване на процедура по И и К. Липсата на отговор
не дава възможност да се направят удовлетворителни изводи
и може да доведе до неправилно тълкуване – дали тази процедура не е била използвана като средство за комуникация, в
която работещият не може да упражни пълноценно правата
си? Трябва да се отбележи, че следните отговори показват, че
в повечето случаи има процедурно споразумение, включващо
темите, по които се задейства процедурата по информиране
и консултиране. Все пак това като че ли се случва в големите предприятия. При попълване на въпросника, анкетираните
лица не представят подробно съдържанието на съществува-
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щите споразумения в техните предприятия.
Относно информирането за икономическото и финансово положение на предприятието, споделените практики са
разнообразни:
ϽϽслучаят (4 отговора), в който комуникацията става
с писма, електронни съобщения, на срещи. Изглежда, че
това е неформална процедура;
ϽϽслучаят, в който генералният директор уведомява
персонала на общи съвещания;
ϽϽи накрая случаят, в който работодателят информира
персонала на общо събрание.
Дадените отговори показват, че няма формална процедура за информиране на персонала за икономическото и финансовото положение на предприятието или ако има такава, то
тя не се спазва.
Анкетното изследване не дава отговор на въпроса дали
наемният персонал на предприятието е бил запознат със съдържанието на Директива 2002/14/EО, защото като се изключи един отрицателен отговор, няма изразена гледна точка
по въпроса. Можем ли да заключим, че липсата на отговор е
равнозначна на пълно непознаване на европейското законодателство по този въпрос? Засега членуването или нечленуването в организация не означава, че правото на информиране и
консултиране на работниците и служителите се разглежда по
един и същи начин във всички случаи – според 4 отговора (но
само в 2 предприятия) този въпрос се разглежда в органите на
организацията, а според 3 отговора не е така.
С поред анкетираните, ролята на държавата има действително значение, тъй като повечето от тях подкрепят идеята, че страната трябва да вземе повече мерки за процедурата
и практиката за прилагане на правото на информиране и консултиране. Този отговор е издържан, тъй като същите тези анкетирани лица признават, че става въпрос за основно право в ЕС.
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Мнението на РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

Панел на анкетираните лица – бяха попълнени 8 въпросника в различни сфери (земеделие, цветарство, овощни култури, винопроизводство, птицевъдство).
Обработка на отговорите:
Данните за числеността на персонала в предприятията
са оскъдни. Има само три цифрови данни, което има твърде
ограничено значение, а и обикновено става дума за много малки предприятия. Липсата на отговори не ни дава възможност
да преценим прилагането на процедурата по информиране и
консултиране в различните групи предприятия.
На равнище предприятие, въпросите свързани с И и К
се разглеждат по съвсем различен начин – в 3 от тях тази
проблематика се разглежда, в 2 от тях – не се разглежда, за
3 от тях няма отговор. За сметка на това повечето анкетирани лица твърдят, че проблематиката на информирането и
консултирането се разглежда на секторно равнище. На първо
място се отбелязва провеждането на социален диалог на секторно равнище (земеделие и развитие на селските райони)
– той дава възможност да се разглеждат тези теми, както
и други въпроси (свързани например с европейските фондове,
нови оперативни програми). На второ място, законодателството в сила, в частност произтичащо от ЕС, задължава
работодателите да информират и консултират персонала в
конкретни случаи – по всичко личи, че на секторно равнище
работодателите изпълняват задълженията си.
Синдикалното обучение присъства в отговорите на половината синдикални отговорници. Разглежданите теми са
борбата срещу незаконния труд, допълнителните работни часове и тяхното заплащане, спазването на колективните трудови договори, земеделието и неговото развитие в Европа.
Голям брой анкетирани говорят за синдикалните организации,
държавните служители, секторните асоциации.
Комуникацията с персонала е слаба – само в 3 предприя-
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тия се предоставя информация на табла, в 3 други не се предоставя никаква информация, а представителите на 2 не дават отговор.
Несъмнено наличието на синдикална организация е предимство за спазване на правата на работещите – всъщност
анкетираните преценяват, че информирането се разглежда
нормално и се извършва своевременно, в подходящо време и
в подходящи (адекватни) форми. Важно е да се отбележи, че
това се случва, когато въпросният синдикат е представителен. В обратния случай, когато представителите се избират
от работодателя, той използва механизма като средство, за
да прави, каквото си иска. Твърде оскъдни са данните за броя
на предприятията, където се спазват нормални правила за
представителност. Един единствен отговор във въпросниците, не дава основание за такъв извод. Нямаме и никакви данни
за механизмите на подбор на кандидати за избора на представители. Този въпрос трябва задължително да се разгледа.
Практиката работодателят сам да избира представители на
работещите е представена като задължително следствие,
предвид факта, че въпросните представители са подчинени
на работодателя. От друга страна, някои работодатели не
поемат никаква инициатива, за да улеснят представителството на наемния персонал, с мотива, че „не искат да се
месят в работата на синдикатите”.
Повечето от синдикалните ръководители, които са отговорили на въпросите за представителите на персонала, са
съгласни с факта, че синдикатите са привилегирован партньор, за провеждането на диалог с работодателя. Само в два
отговора се споделя противоположно мнение. На ролята на
синдикатите се гледа положително дотолкова, доколкото повечето анкетирани твърдят, че именно те трябва да разглеждат въпросите свързани с колективните трудове договори, социалното включване, интеграцията на пазара на труда,
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заплатите, здравословните и безопасни условия на труд, социалната защита. В заключение, на синдикатите се отрежда
роля в рамките на предприятието и на секторно равнище.
Малко хора споделят мнението си за ефективността на
процедурата по И и К. Вероятно това се дължи на липсата на
опит, от една страна, и на липсата на комуникация, от друга
страна.
За ролята на държавата се съди по-строго, което не е
учудващо, като се позовем на „националния контекст” представен по-горе – правото на информиране и консултиране се
смята за основно право на национално и на европейско равнище. Независимо от това голямото мнозинство от анкетираните подчертава, че липсва реален интерес от страна на
правителствените институции към въпроса. Безспорно днешната политическа обстановка е сложна и страната изживява
бурен период. Вероятно и затова получените отговори са такива. А дали в обозримо бъдеще положението ще се подобри?
3.6.МАКЕДОНИЯ
А. Национален контекст – необходимо е ускоряване
на реформите
В Македония регламентацията, която обхваща трудовите правоотношения, е основана на Конституцията, съответните конвенции на Международната организация на труда
и законодателството за трудовите правоотношения. В член
20, параграф 1 на Конституцията на Република Македония се
казва: „всички граждани са свободни да се обединяват, за да
реализират и защитават своите политически, икономически,
социални и културни права и своите вярвания”. Последните
изменения и допълнения в законодателството за трудовите
правоотношения предизвикват недоволство от страна на
много граждани, тъй като според тях няма съответствие с
директивите на ЕС и начина на организация на ЕС. През 2009

47

Транснационална брошура
г. се правят множество изменения в законодателството, в
частност свързани с масовите уволнения:
ϽϽВъвеждане на количествено определение на понятието „масови уволнения”;
ϽϽПремахване на задължението да се търсят алтернативи на уволненията;
ϽϽПремахване на приоритета, които се отдава на възстановяването на работа.
Критериите за участие на представителните социални
партньори в двустранен и тристранен социален диалог найнакрая бяха приложени. Синдикатите започнаха да сключват
колективни трудови договори в публичния сектор. Въпреки
това двустранният и тристранният диалог е крехък, а и участието на социалните партньори в процеса на разработване
на политиките е плачевно.
Според двата представителни синдиката, които участват - Federation of Trade Unions of Macedonia (Федерацията на
македонските синдикати – CCM) и Confederation of Free Trade
Unions of Macedonia (Конфедерацията на свободните синдикати в Македония – KSS), Икономическият и социален съвет, създаден на национално равнище през 2010 г. все още продължава
да се установява. Икономическите и социални съвети бяха изградени на местно равнище с участието на представители
на синдикалните организации. Въпреки, че правителството
взе мерки за ограниченото сключване на срочни трудови договори в публичния сектор, което е незаконно, все още значителен брой хора имат временна заетост. Нека да отбележим
едно постижение – по инициатива на социалните партньори
беше приет Законът за европейските работнически съвети.
Той дава право на информиране и консултиране, както и на
участие на работещите в европейските работнически съвети по транснационалните въпроси и за насърчаване на социалния диалог. Освен това за първи път от обявяване на независимостта на страната бе приет закон, в който се определя
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минималната заплата. Бяха направени и изменения в закона за
заплатите, като се въведе увеличение с 5% от декември 2012 г.
Б. Сектор Земеделие
В Р Македония има 35 предприятия в сектор Земеделие,
с наемен персонал над 50 души, 14 от които членуват в AGRO
SINDIKAT.
В секторния колективен трудов договор (земеделие и
хранителна промишленост) са предвидени необходимите условия за комуникация между работодателя и синдиката, в рамките на консултирането и информирането (член 112):
„Работодателите са длъжни да уведомяват редовно и
своевременно работниците и служителите за икономическото положение и развитието в резултат от икономическото
и социалното положение на персонала, в частност относно
следното:
ϽϽГодишните и многогодишните планове за развитие;
ϽϽОрганизационните промени;
ϽϽРешенията регламентиращи правата, които произтичат от заетостта на работниците и служителите;
ϽϽГодишните резултати от дейността;
ϽϽДруги икономически аспекти;
ϽϽДруги въпроси от взаимен интерес.”
Уведомлението се извършва писмено или устно в някои
случаи, във вътрешен вестник, бюлетин, на събрание или по
друг определен начин, независимо от това дали има синдикална организация. Тази процедура влиза в компетенциите на
представителите на работниците и служителите, но на равнище Председатели на синдикалните организации, тъй като
изборът на представители на наемния персонал не е регламентиран със закон. Синдикалните организации ги признават
за привилегирован партньор в социалния диалог, по всички въпроси свързани с трудовите правоотношения.
Въпросите свързани с информирането и консултирането също се обсъждат двустранно, от гледна точка на секто-
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ра. За AGRO SINDIKAT те са приоритетно направление и той
очаква да бъде информиран по всички икономически и социални
въпроси в развитието на предприятието.
Въпреки несъвършенствата на системата за информиране и консултиране в страната, анкетираните твърдят, че
тя е ефективна дотолкова, доколкото работещите са информирани по въпросите включени в член 112 (цитиран по-горе).
Същите тези анкетирани обаче смятат, че държавата трябва да вземе необходимите мерки за пълното транспониране
на Директива 2002/14/EО, включително и задължителното
сключване на споразумение между работещите и работодателя относно съдържанието на информацията и начините на
нейното предоставяне на представителите на персонала. В
същия ред на мисли, както в повечето страни, отговорите
на въпросника извеждат на преден план необходимостта от
преразглеждане на праговете на численост на персонала, за да
може да се развие системата за информиране и консултиране.
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ОБОБЩЕНИЕ – ПРЕПОРЪКИ
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1. Обобщение
Съвременните тенденции на европейско равнище показват, че в този особено смутен период социалният диалог е
инструментът, който помага за излизане от кризата, чиято
продължителност се дължи на множество структурни и конюнктурни причини. Въпреки ,че често е обект на критика
и на него се гледа скептично, съобразно дефиницията му в
acquis communautaire, социалният диалог е залог да успеха на
„Европейската стратегия за Заетост 2020”.
Европейската стратегия за заетостта дава рамката
(„отворен метод на координация”), която дава възможност на
страните от Европейския съюз да определят общите си цели
и предизвикателства, да споделят информация и диагностика
и да координират своята политиката по заетостта. Тя интегрира в новата Стратегия Европа 2020 (SEE 2020) „Стратегията за заетост и интелигентен, устойчив и приобщаващ
растеж”, която наследи Лисабонската стратегия за растеж и
заетост от юни 2010 г.
Главна Дирекция „Заетост, социални въпроси и включване” на Европейската комисия си сътрудничи с държавите членки, социалните партньори, организациите на гражданското
общество и други субекти, за да се справи с предизвикателствата на глобализацията, застаряването на европейското
население и развитието на обществото. Тя настоява за следното:
ϽϽПовече работни места и с по-високо качество;
ϽϽСвободно движение на работещите и координация на
режимите за социално осигуряване;
ϽϽПодобряване на условията на труд чрез приемане на
минимални общи норми за здравословни и безопасни условия на труд, осъществяване и развитие на социалния
диалог на европейско равнище, модернизация на синдикалните отношения и подпомагане на мобилността на
европейските работещи;
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ϽϽСоциално включване.
Следователно темата на този Проект е в центъра на
вниманието на „Стратегия Европа 2020”. В този контекст,
независимо от особеностите в нейното приложение на национално равнище, процедурата по информиране и консултиране е средство за разработване на програми и развитие
на процеси от двете страни, за да може да се увеличи динамиката на заетостта и условията при сключване на трудови договори. Преструктурирането на предприятия, които са
по-забележителни в големите предприятия, трябва да бъдат
разглеждани в пълна прозрачност, като се извършва необходимото прогнозиране. По този повод си струва да споменем,
че скоро Европейският парламент публикува едно изследване,
озаглавено „Европейската добавена стойност на мярката на
ЕС свързана с информирането и консултирането на работещите, прогнозиране и управление на преструктурирането” на
четири езика - английски (оригинална версия), немски, испански
и френски. В това изследване между другото се изтъква, че
„...ранното консултиране и обучението могат да имат положително отражение, дори и самата практика да не е толкова
ефективна на равнище държава членка, колкото на равнище
предприятие.”
Разбира се, тази публикация излиза въпреки наличието
на различни механизми за прилагане на процедурата по И и
К на национално равнище и на равнище предприятие, което
понякога затруднява реалното участие на работещите в нея.
Този голям брой механизми, който се дължи на националните
законодателства и съответно различните форми на представителство, различните средства, с които разполагат представителите на персонала, за да могат да изпълнят задачите
си, е пречка за повишаване на ефективността на механизма в
сектор Земеделие (множество малки предприятия). Можем да
подчертаем и други пречки:
ϽϽРазмера на земеделските стопанства – както е уточ-
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нено по-горе, секторът е съставен предимно от дребни
земеделски стопанства, което на практика възпрепятства процедурата по И и К, с оглед на сегашните изисквания. И все пак съществуват интересни конкретни
практики – например Общите събрания, в които участват няколко предприятия (Италия);
ϽϽНедостатъци на национално равнище (избиране
на представители, политическа воля, игнориране на
социалните партньори от работодателя, отказ на
работодателя и др.) – в повечето страни има такива
недостатъци, като в някои случаи, могат да се намерят
законови решения на трудностите. Изглежда обаче, че
тези недостатъци са израз на по-широк проблем, който
трябва да се анализира, за да се направи диагностика,
с която да се запознае ЕП – В този анализ трябва да
се констатира очевидното нежелание да се „участва в
тази игра”, да се работи в партньорство.
ϽϽРазлични категории представители на работещите и
служителите(синдикати и др.) – този аспект е свързан
отчасти с предишната, но същевременно е израз на
дълбока проблематика.
ϽϽТрудностите за намиране на кандидати – броят на
синдикалните членове намалява. Този въпрос е свързан с
предходния.
ϽϽЗащита на представителите на персонала – всеки
признава, че правото на И и К е основно право включено
в acquis communautaire. Обикновената заплаха за налагане на санкции на представителите на работещите
(включително уволнение) представлява сериозна пречка
за упражняването на това право, още повече че синдикалните организации с основание се смятат за привилегирован партньор.
ϽϽСредства, които се осигуряват на представителите
на работещите – липсата на такива средства не е
повсеместна, но също възпрепятства упражняването
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на въпросното им право. Именно по тази линия трябва
да се развива правото на обучение на представителите
на персонала.
ϽϽСиндикално обучение – в повечето случаи то се
организира на място, но има трудности с необходимите средства, както и с автономията на социалните
партньори.
Разгледаните въпроси отразяват причините за ефективността на процедурата по И и К. В повечето отговори
се посочва, че когато законът се спазва, процедурата е ефективна. Трябва да се подчертае, че механизмите за приложение
са от национална компетентност – така например, начините
на информиране на работещите са най-различни в проучените
страни. Освен това в различните страни, съдържанието на
информацията, която се предоставя на работещите е различна. Изследването показва сблъсъка на две основни идеи за
ефективността на процедурата по информиране:
ϽϽРегламентацията със закон – съдържанието на дължимата информация се определя по теми, със закон;
ϽϽСключване на споразумение към колективния трудов
договор.
Вероятно регионалната култура е значим фактор за съдържанието на информацията. Важно е информирането да се
извърши достатъчно рано, така че представителите на персонала да имат възможност да действат проактивно, изпреварващо, а не последващо (пост фактум) – в повечето случаи,
именно това е в основата на социалното напрежение.
2. Препоръки за обсъждане
Приложението е различно – в рамките на Проекта, става въпрос за двете държави членки, които последни се присъединиха към ЕС и за Р Македония. Наблюдаваме два варианта:
ϽϽИма страни, в които Директивата се прилага, но има
известни нередности;
ϽϽИма страни, в които Директивата е в процес на
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транспониране.
Анализът ни дава възможност да направим преценка и
от европейска гледна точка. В случая според нас полето на
действие се определя на равнище европейска синдикална и съответно европейска работодателска федерация. В този дух
винаги трябва да се имат предвид особеностите на сектора,
съставен предимно от дребни земеделски стопанства.
От реализирания проект и направените извадки в страните–партньорки, от анализа и заключенията се забелязва необходимост от задълбочено изследване от европейски синдикални и работодателски организации, което да бъде обект на
последваща работа и съвместен проект в бъдеще.
А. ЕВРОПЕЙСКО РАВНИЩЕ
Диагностика:
В доклада са показани нередностите във всички страни,
разгледани в Проекта, но в различна степен. Отдава се приоритет на новите държави членки и на страната кандидат,
но се обръща внимание и на стари държави членки, където се
срещат особено деликатни ситуации. Откриват се нередности/недостатъци в две сфери на компетенции:
1.Социални партньори:
Изследването на недостатъците трябва да бъде допълнено на по-широка основа, с анкетно изследване по няколко
въпроса:
Механизми за назначаване и/или избиране на представители на персонала;
ϽϽСъдържание на информацията;
ϽϽПредставяне на становищата на представителите
на персонала и взимането им предвид;
ϽϽНаличие и сключване на споразумения за процедурата
по информиране и консултиране;
ϽϽОсигуряване на средства (оборудване, финанси, обучение) на представителите на персонала
Целта е следната: ясна видимост на спазването на пра-
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вилата и/или споразуменията, открояване на проблемите, обмен между европейските социални партньори (EFFAT – GEOPA/
COPA) и предлагане на решения, адаптирани към условията
във всяка страна. Предлагаме, например, следните решения:
ϽϽРазработване на Харта за развитието на консултирането в предприятията, включително в най-дребните
земеделски стопанства, с механизмите за ефективно
представителство на персонала;
ϽϽДоговорени мерки, на местно равнище, за да се спазва
процедурата по информиране и консултиране, в партньорство между синдикалните и работодателските
организации на национално равнище;
ϽϽМерки за проследяване на резултатите;
ϽϽОбмен на добри практики с цел прогнозиране, в смисъла посочен по-горе.
2. Правителствени институции
Гореспоменатото изследване трябва да обхване също
така законодателството – да се набележат страните, в които законодателството ограничава правото на информиране
и консултиране, за да се направи оценка на пречките (инерция
на публичните власти, съдържание на информацията) и на инструментите (право на обучение, средства, с които разполагат представителите на персонала и т.н.). Това изследване
трябва да се проведе под егидата на европейските синдикални и работодателски федерации, да обхване всяка отделна
страна, като се засекат гледните точки на местните социални партньори и се направи анализ на законодателството.
Получените резултати от тези национални изследвания след
това ще се представят на публичните власти.
Б. НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ
Обобщавайки целите на Проекта и тяхната реализация
до днес, по надолу в таблицата са изведени препоръки, които
могат да послужат в практиката и в бъдещата работа на за-
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интересованите страни. За повече яснота ще ги припомним
отново, като отбелязваме степента на тяхното изпълнение
в рамките на този проект:
ϽϽРазвитие на подготвителни дейности за създаване
на транснационални органи и/или механизми за И и К,
както и стимулиране обмена на информация и добри
практики за създаване на благоприятни условия за създаване на тези механизми;
ϽϽРазвитие на транснационални мерки, които дават
възможност на новите държави членки и на страните
кандидатки да дадат своя принос в развитието на участието на персонала;
ϽϽРазвитие на иновационни дейности за управление на
участието на персонала, за подпомагане на процеса
по прогнозиране на промените и предотвратяване и
решаване на споровете.
Нашите препоръки са следните:
Цел 1 – Развитие на дейности:
Става въпрос за експериментален стадий дотолкова,
доколкото обхватът на тази дейност трябва да се разпростре в целия Европейски съюз. На експериментално равнище
нашите предложения са следните:
Meрки - Степен на
изпълнение - Възможности

Цели – Метод на работа

Разработване на национални
справочници с препоръки

Информиране за практиките,
открити разсъждения

Планирано и реализирано в
рамките на този проект

Национални справочници/наръчници
за ползване от синдикалните
организации и от представителите
на работниците и служителите
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Публикуване на Националните
наръчници, заедно с презентации/
доклади от трите работни
срещи/семинара (Букурещ - София
– Скопие) и на Аналитичния
доклад за състоянието на И§К в
Земеделието

Развитие на автономията на
представителите на работниците и
служителите
Представяне на пакета разработки
по време на Транснационалната
конференция

Планирано и реализирано в
рамките на този проект
Насърчаване на обмена на мнения
и срещи между националните
социални партньори
Планирано и реализирано в
рамките на този проект с визия
за бъдещи действия

Обучение на представители на
работниците и служителите

Попълване на актуалното съдържание
със заключенията от този проект
и дейностите, за които са взети
Планирано и реализирано пилотно решения
в рамките на този проект
Насърчаване на добрите
практики от този проект
Предприемане на последващи
действия (след Проекта)
Обект на дискусия и съгласуване
между партньорите

Измерване на въздействието на
резултатите от осъществените
дейности
Продължаване на процеса на
развитие на процедурата по И и К –
на национално и на европейско ниво –
прецизиране на законодателна рамка
и практическо приложение
Една от петте ДЧ актуални
партньори се обръща към
Европейската комисия за
съфинансиране (Р Македония, странакандидат = няма право да поиска
съфинансиране)

59

Транснационална брошура
Цел 2 – Pазработване на транснационални мерки
(експериментален стадий):
Meрки - Степен на
изпълнение - Възможности

Цели – Метод на работа

Транснационални работни групи

Обмен на информацията, засилване на
координацията между партньорите,
Реализирани по време на проекта фокусиране на съвместните дейности
Разпространение на презентациите
и пакета разработки (Виж Цел 1)
Изграждане на Форум/Платформа за обмен на мнения и коментари в интернет пространството и мрежата на ЕФФАТ
Обект на дискусия и съгласуване
между партньорите за последващи действия
Представяне на изводите, пакета разработки и заключенията
от изследването на Секторния
съвет за Социален диалог

Съгласуване на последващи съвместни действия

Възможност за осъвременяване
на опита и поставяне на актуални
въпроси
Разработване на съдържание в
интернет сайт за ползване от
партньорите по проекта
Поощряване на дебатите и осмисляне на необходимостта от разширяване на правото на информиране и
консултиране в сектора на равнище
европейски социални партньори и ГД
„Заетост, социални въпроси и приобщаване”
Публикуване на заключителна нота/
документ и препоръки
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Цел 3 – Развитие на дейности за иновация (и експериментален стадий):
Meрки - Степен на
изпълнение - Възможности
Развитие на регионални дейности по И и К.
Прилагане на изведените добри
практики в друг национален или
регионален контекст

Цели – Метод на работа
Развитие на системата чрез насърчаване на местни събрания/работни
срещи в предприятията.
Събрания/Работни срещи на местните социални партньори

Следващите стъпки
Проведената заключителна Транснационална конференция по Проекта (4.07.2013г./София) потвърди ангажимента
и направените усилия на партньорите за повече информираност и участие на работещите в сектора, за развиване на
социалния диалог в земеделието. Тя препотвърди неизменната позиция на синдикатите,че повишаването на качеството
и потенциала на работниците и служителите от земеделието, ако искаме да имаме на по-добра заетост, качествени работни места, доходи и мотивация за работа, МОЖЕ ДА стане
само с гарантиране на социална обезпеченост на работещите, ЧРЕЗ ефективен социален диалог в сектора. Тяхната воля
бе заявена в Заключителния докумемент - Позиция на конференцията, представена по-долу.
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To the Reader
The activity of agricultural trade unions is determined
by the development of the sector, employment and income issues, the quality and security of jobs. The respect for and the
focus on the most cherished wealth – the human capital – is at
the core of this activity.
With a view to contribute to further deepening and broadening of industrial democracy, and, in particular, to the observance and implementation of the labor and social rights of
workers and employees in the agricultural sector, in the course
of one year we delivered on an EU-funded project “Informed
and Experienced for Sustainable Agriculture” – enhancing the
information and consultation capacity of the social partners in
the agricultural sector with the aim of ensuring active involvement in employment and sustainable agriculture, in partnership with the European Federation of Food, Agriculture and
Tourism – EFFAT, the sector trade union organizations of Republic of Macedonia, Romania, Germany, France, Italy, and
employers’ organizations from Bulgaria – the Association of
Agricultural Producers in Bulgaria, and the National Union of
Agricultural Cooperatives in Bulgaria with which the Federation of Independent Trade Unions in Agriculture maintains an
active dialogue.
The agricultural sector across Europe has been for quite
a few years in a process of restructuring, crisis situations and
austerity measures, which have resulted in ongoing changes
in the working environment. Hence, the need for workers and
employees to be knowledgeable and flexible and to constantly upgrade their capacity.This requires access to information
and training and retraining opportunities. The risks threatening
businesses, the occurring changes and the consequences affecting the human factor should be studied, anticipated well in
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advance, and managed in such a way as to allow workers to
adapt, to prevent or overcome any social implications and tension. The only way to achieve this is by means of a dialogue
and joint efforts.
The workers’ right to information and consultation and
participation is a shared European value safeguarded in the
Charter of Fundamental Rights and enshrined in the primary legislation of the European Union and a number of directives which lay down the workers’ labor, social and trade union
rights.The information and consultation process is a tool facilitating the dialogue between employers and employees with a
view to ensuring better working conditions, higher productivity
and quality of the output, and fostering the cooperative corporate culture.
A crucial factor in this process is Directive 2002/14/EC
of the European Parliament and of the Council establishing a
general framework for informing and consulting employees in
the European Community, which, being transposed into the
domestic legislations, lays down the employer’s obligation
to provide specific information to the elected representatives
of workers and employees and to conduct consultations with
them on matters related to that information.The system regulated by law entitles workers and employees to be informed
and consulted on crucial issues relevant to the enterprise, and,
above all, to take part in managing the processes. The practical implementation of this legal option has yielded some additional benefits which encourage workers and employees to
perform their tasks more efficiently and against better quality.
It is only the worker who is informed and happy with the attitude received that can be motivated and efficient.
The right to information and consultation is a right enjoyed by all workers and employees, not only by trade union
members. The project activities have shown that the information and consultation system under Directive 2002/14 is under-
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developed in enterprises that lack a trade union organization.
The fact is that the information and consultation system
is effective and efficient in enterprises which have a high or
medium level of trade union organization of workers and employees, and a culture for having a dialogue. Moreover, information and consultation enriches and fosters the social dialogue. A distinctive feature of the agricultural sector is the large
number of small- and medium-sizedeconomic entities, which
are not easily accessible for the purpose of establishing trade
union organizations within them; hence, limited opportunities
for the exercise of collective labor and civil rights. Furthermore,
this is an impediment to the exercise of the right to information
and consultation in the sector.
In view of the above, the Federation of Independent
Trade Unions in Agriculture, together with the project partners,
has been making targeted efforts to disseminate useful information among both employees and employers about the possibilities to exercise the right to information and consultation
for the purpose of crisis management and overcoming social
tension in agricultural enterprises, and to ensure the exchange
of best practices in implementing this system in Italy, Germany
and France.
In conformity with the project objectives, a survey was
conducted within the project cycle whose purpose was to study
the information and consultation process in the workplace, and
the mindset, attitudes and behavior in relation to this process
in the agricultural sector.
The analysis of the implementation of the right to information and consultation in agriculture in the partner countries
is a unique accomplishment for the sector which enhances
the possibilities for a social dialogue in the sector and has a
positive impact on the efficiency of this dialogue.The practical experience accumulated over time by the project partner
organizations in terms of collective labor bargaining was re-
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viewed and analyzed also through the prism of the information and consultation systemsand was related to the opportunities to enhance the workers’ involvement in the enterprise
governance. The positive practices in terms of special clauses
in the collective bargaining agreements in conformity with the
relevant legal provisions, which regulate the information and
consultation processes, are available to all the partners and
stakeholders interested in this topic.
The three national workshops held in the three pilot partner countries have contributed to improved knowledge and
understanding of information and consultation among workers
and employees and employers, and have helped identify further possibilities for actions by the social partners.
This project has enabled us to produce a representative,
though partial, snapshot of the current state of affairs of the
information and consultation processes in the agriculturalsector. We can thus confirm that information and consultation is
a shared European value at the basis of the European social
model which the trade unions have fought for over the last 50
years and shall continue to defend and develop. At present
the need to have communication and a dialogue, to develop
and implement the information and consultation processes
and systems in agricultural farms, to foster workers’ knowledge and skills in terms of exercising these rights is clear and
well understood. We, the agricultural trade unions, believe that
the Common Agricultural Policy has a potential to ensure the
integration of the information and consultation of workers and
employees in this sector; this potential should be utilized and
enhanced. The specific proposals are a part of the Political
Declaration of the Participants in the Transnational Conference held within the framework of the project.
The Transnational Brochure on Information and Consultation in Agriculture is an important outcome from the partnership activities under this project. The brochure is an information
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and analytical reference materialabout agriculture in Europe,
in particular in the area of information and consultation in the
partner countries; it providesthe stakeholders with some potential solutions and recommendations in terms of improving
the employees’ and the employers’ involvement in the current
dynamic processes. The brochure is part of the whole package
of materials produced under this project – National Guidelines
/ Recommendations for improving the information and consultation processes in agriculture in the national context of the
three pilot countries – Bulgaria, Romania and Republic of Macedonia –, an Analytical Report on information and consultation
processes in agriculture, brochures, leaflets, etc.
We hope that this brochure will be instrumental in improving the legal framework regarding information and consultation in the workplace in the agricultural sector and in promoting industrial democracy in the sector by contributing to better
informed and more experienced social partners.
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THE LEGAL FRAMEWORK –
SUMMARY OF THE SURVEYS
CONDUCTED
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1. European framework for information/consultation
The European law-maker has introduced Directive
2002/14/ЕO with a view to ensuring a minimum framework for
the purpose of information/consultation.
“Information shall be given at such time, in such fashion
and with such content as are appropriate to enable, in particular, employees’ representatives to conduct an adequate study
and, where necessary, prepare for consultation.” (Article 3)
Consultation shall be conducted:
ϽϽ“at such time ….. and with such content as are appropriate”;
ϽϽat the relevant level of management and representation, depending on the subject under discussion;
ϽϽon the basis of information supplied by the employer,
… and of the opinion which the employees’ representatives are entitled to formulate” (Art. 4)
ϽϽthe consultation procedure shall also “enable employees’ representatives to meet the employer and obtain
a response, and the reasons for that response, to any
opinion they might formulate”;
ϽϽwith a view to reaching an agreement on decisions
within the scope of the employer’s powers” (Art. 4)
Information and consultation shall consist of:
ϽϽа) information on the recent and probable development of the undertaking’s or the establishment’s activities and economic situation ;
ϽϽb) information and consultation on the situation, structure and probable development of employment within
the undertaking or establishment and on any anticipatory measures envisaged, in particular where there is a
threat to employment;
ϽϽc) information and consultation on decisions likely to
lead to substantial changes in work organization or in
contractual relations, including those covered by the
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Community provisions (Council Directive 98/59/EC of
20 July 1998 on the approximation of the laws of the
Member States relating to collective redundancies and
Council Directive 2001/23/EC of 12 March 2001 on the
approximation of the laws of the Member States relating
to the safeguarding of employees’ rights in the event of
transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses) (Art. 4)
2. National mechanisms
Transposition of the Directive – mechanisms for
application in the partner countries:
BULGARIA

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

GERMANY

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

FRANCE

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

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

ROMANIA

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

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

NEW PROCESSES

Bulgaria

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

Romania

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

75

TRANSNATIONAL BROCHURE
There are three different models within the European
Union:
“Stable” models

“Upward” models

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

“Downward” models

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

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

ACCESS TO EXTERNAL EXPERT ADVICE

GERMANY

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

BULGARIA

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

FRANCE

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

ITALY

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

ROMANIA

The assistance is ensured by the trade union
federations and confederations.
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3. Results from the surveys – national reports
3.1. GERMANY
А. National context – practices should be reviewed and
reconsidered
Only one-fifth of the workers and employees are trade
union members, and the rate of trade union association has
been dropping since the early 90’s: this is partly due to mass
redundancies in the East German manufacturing sector after
the unification of the two parts of Germany. The prevailing majority of the trade union members are united in the main trade
union confederation DGB. Its trade union members, such as
IG Metall and Ver.Di, enjoy a considerable degree of autonomy and influence.
Collective bargaining is conducted by the trade unions
and the employers’ organization mostly at the sector level. It
should be emphasized, however, that the system is subject to
pressure – some employers either leave the employers’ organizations or are reluctant to join them, and the agreements
allow for more flexibility at the enterprise level. The negotiations are conducted by the trade unions and the employers’
organizations. The collective bargaining agreements are binding for trade union members (usually all the employees are
trade union members) and for the members of the employers’
organizations that have signed them.
Works councils represent employees in the workplace.
They have broad powers, which include the right to a veto
in some areas. While the councils are not trade union bodies, trade union members play an important role in them. In
the area of employment, employers are obliged to inform the
works council about staffing needs and to address any relevant matters with it. Furthermore, the works council is entitled
to consultation on training issues. While it can demand that
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the employer provides information about vacancies, the council does not have the right to prevent either the advertising of
vacancies or external recruitments. Employers are obliged to
inform the works council before taking any actions in terms
of individual staff management (employing staff, ranking and
re-ranking, relocation from one position to another, and dismissals). However, the works council has the right to challenge
such measures only under specific circumstances, e.g. where
such measures are contrary to effective agreements and practices in place. Moreover, the council is entitled to put forward
proposals regarding gender matters. It is also entitled to participate in decision-taking on a variety of issues: work discipline
matters; working hours schedule; regular breaks during working time; shortening and extending working hours (e.g. overtime or partial unemployment); paid annual leaves; rules for
calculating the remuneration (e.g. on the basis of bonuses or
working hours); determining bonuses and objectives; the date
and method of remuneration payment; installation of CCTVs
or other surveillance devices for monitoring employees’ activity and behavior; arrangements for ensuring the social infrastructure, such as a canteen or sports facilities; a functioning
system for making proposals and introducing group work. The
works council concludes written agreements on some of these
matters with the employer. In 2001 the works council received
new competences in relation to environmental protection – the
employer shall involve the council in the discussion on environmental issues, and in some cases the written consent of
the works council shall be required. The members of the works
council are entitled to use a part of their working time for the
purpose of council-related activities (e.g. taking part in meetings or putting forward proposals); this does not entail any deductions from their remuneration. The employer does not have
the right to dismiss such members, unless they have committed a serious breach; such dismissals are conditional on the
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consent of the works council or the labor tribunal.
The representatives at the European level are nominated
by the works council. European multinational companies apply rules which safeguard the jobs of trade union representatives, and very large enterprises apply such rules in respect of
the representatives of the senior management of SNGs1 and
works councils.
Health and safety at work are regulated in the Health at
Work Act of 1973 (Arbeitsicherheitsgesetz), amended in 1976,
and in the Safety at Work Act of 1996 (Arbeitsschutzgesetz).
The works council plays an important role in ensuring health
and safety at work. The council shall also be consulted in relation to the designation of safety at work delegates (Sicherheitsbeauftragte).
B. Agricultural sector – the rights need to be improved...
The Labor Code stipulates that any enterprise with at
least 10 employees is entitled to establish a works council
(WC). This council shall be recognized by the employer and
its views and opinions shall be taken into consideration; furthermore, the principle of joint management shall be applied in
relation to some matters. Due to the size of agricultural farms,
there are few such councils. According to the data available to
IGBAU, only 150 enterprises have WCs.
The members of WCs are elected by workers and employees. The trade unions support the choice made. The trade
unions and the training institutions organize courses on topics, such as elections, rights and obligations of works councils.
The elections for WCs are held every five years. The trade
unions inform the employees and the enterprises and facilitate
the election process. Elections may be an opportunity to enhance the rights of WCs.
The works council receives information, which it can fur1 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 organizations.
The state can and should strengthen the rights of WCs,
and improve the rights related to joint management.
3.2. BULGARIA
А. National context – the state should make more efforts
The transposition of the Directive regarding information
and consultation into the Bulgarian legislation allows improving
the situation in enterprises in terms of informing and consulting
employees. By and large, the social partners perceive this as
a tool for interaction between employees and employers to the
benefit of the enterprise.
In Bulgaria the Directive has been transposed by means
of amendments to the Labor Code – a dedicated new chapter has been inserted. The drafting of the amendments was
assigned to a working group whose members were experts
from the social partners who are representative at the national
level and from the public authorities. The Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria (CITUB) and the Confederation of Labor Podkrepa (CL Podkrepa) came up with a common concept regarding the transposition of Directive 2002/14/
EC. Here are some of the trade union proposals which were
rejected by the employers, members of the working group:
ϽϽEmployers shall not have the right to convene a general assembly;
ϽϽSecret voting ;
ϽϽInformation and consultation shall be conducted by
the employees’ bodies in enterprises that have a trade
union organization ;
ϽϽEmployers shall be obliged to directly inform and consult employees in small and minor enterprises at general
assemblies ;
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ϽϽBroadening the scope the Civil Service Act ;
ϽϽThe right of sector trade union organizations to convene the employees’ general assembly in the absence
of a trade union organization ;
ϽϽMandatory agreement between the employer and the
employees’ representatives in the consultation procedure.
Since the law has been applied we have witnessed confrontation in two perspectives:
ϽϽThe employers’ organizations are happy with the law
to the extent to which it reproduces the minimum requirements laid down in the Directive ;
ϽϽThe position of the trade union organizations is different due to other reasons (provisions which entitle
employees to nominate candidates; the lack of clearcut criteria in terms of the arrangements provided to
employees by the employer – only an “agreement” is
envisaged; the legal provisions regulating the rights of
employees’ representatives and the information and
consultation procedures are not clear).
The trade unions or the employees’ representatives
elected in conformity with the Labor Code to represent the employees’ social and economic interests (in practice, it is always
the trade unions) have a broad range of rights: to be informed
and consulted in the event of planned mass redundancies (the
trade union or the employees’ representatives are entitled to
put forward their position on the mass redundancies project
before the competent public authorities); to be informed and
consulted in the event of relocation of activities of the enterprise;
to be informed and consulted in the event of changes in the
working schedule; to be informed and consulted in the event of
a reduction in the working hours due to downsizing the output;
to be consulted on projects regarding the introduction of more
flexible working conditions; to be informed in the event of vacancies in the permanent positions for employees with fixed-term
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employment contracts, and in the full-time positions for employees who work on a part-time basis, and vice versa.
The employees’ representatives elected for the purpose
of information and consultation (or the trade unions or representatives in case the general assembly has taken a decision
to empower them) shall be informed about the economic prospects and consulted on employment matters, as well as on any
changes related to working arrangements and employment
contracts. They are entitled to request information, to organize meetings with the employer and to have access to all the
workplaces across the enterprise. The Labor Code provides
for a minimum one-month term for receiving and examining
the information before the relevant measure is applied. The
consultation procedure has a two-week duration. The legislation enables the employer and the employees’ representatives
to agree on the time limit.In the event of mass redundancies,
the employer is obliged to open consultations with the representatives of the trade union organizations and the information
and consultation representatives in a timely manner, but not
later than 45 days prior to carrying out such redundancies, as
well as to make efforts to achieve an agreement with the representatives in order to prevent or limit the mass redundancies
planned and mitigate the consequences therefrom.
During the entire mandate and six months thereafter the
trade union representatives who have management positions
within the local trade organization in the workplace may be
dismissed only with the consent of the central management of
their trade union or a body authorized thereby. This provision
also applies with respect to individuals in elected trade union
positions at the local, sector and national levels.
As regards the dismissal of elected employees’ representatives and representatives elected for the purpose of information and consultation, the consent of the Labor Inspection
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 entitled, in relation to their trade union activity, to paid leave in the
amount provided for in the collective bargaining agreement,
but not less than 25 hours per calendar year. The collective
bargaining agreements concluded at the sector level and at
the FNSZ/FITUA enterprise level provide for a minimum of 40
hours per calendar year.
The trade union is entitled to the necessary facilities for
performing its activities.
The employees’ representatives elected to protect the
employees’ social and economic interests and the representatives elected for the purpose of information and consultation
are entitled to some working time if their functions require so –
either their working hours are reduced or they use some additional days of paid leave. They are also entitled to both training
and the time needed for that. The arrangements are made with
the employer and are included either in the collective bargaining agreement or another type of agreement.
In this context CITUB specified that it would continue its
efforts aimed at amendments to the Labor Code where no consensus is reached between the social partners.
B. Agricultural sector
Position of FNSZ/FITUA (Federation of Independent
Trade Unions in Agriculture)
The collective bargaining agreements contain specific
provisions regarding information and consultation:
ϽϽProviding precise and comprehensible information
about the economic and financial standing of the enterprise;
ϽϽMandatory consultations prior to any mass redundancies in order to achieve an agreement and thus prevent
negative or restrictive social consequences for workers
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and employees;
ϽϽChanges in the management where such changes
may deteriorate the situation in terms of employment
and working conditions.
The Organization has closely followed up any issues
related to the application of the Information and Consultation
Act and has developed a training program on the legal and
practical aspects of this topic. At present the FNSZ/FITUA has
representatives in 11 agricultural enterprises; however, it does
not have data about the total number of enterprises where the
right to information and consultation (I and C) is exercised.
The reason for the small number of enterprises where the information and consultation procedure has been implemented
relates not only to the legislative requirement concerning the
number of workers and employees, but also to fact that all the
norms and requirements regarding the employer’s obligations
are laid down in the collective bargaining agreements. The civil
servants who are trade union members of FNSZ/FITUA do not
enjoy the right to information and consultation, as the I & C
procedure is not regulated in the Civil Service Act, which is yet
another challenge.
The majority of agricultural undertakings are minor and
small. In most cases they do not meet the requirements in
terms of the number of staff in order to be entitled to an I and C
procedure. This is a substantial hurdle to the development and
implementationof this right which is indeed necessary regardless of the fact that the Bulgaria legislation has introduced the
minimum threshold defined in Directive 2002/14/EC. The trade
union organization identified the following gaps:
ϽϽThe regulation needs to be fine-tuned in order for
stakeholders to receive timely information;
ϽϽThis would facilitate the delivery of the social objectives in the event of mass redundancies and structural
changes;
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ϽϽWhile the current regulation allows for the potential
range of I and C provisions, which may be included in
the collective bargaining agreements, to be broadened
in the negotiation process, there is social tension, which
can be prevented and conflicts can be resolved.
In the context of the above, FNSZ/FITUA firmly believes
that I and C constitutes a basic right of all workers across Europe; therefore, the thresholds regarding the number of staff
should be reviewed and lowered, which will allow covering all
the workers and employees. Furthermore, it considers that the
law should provide for a mandatory agreement between the
employees’ representatives and the employer to be reached
within the I and C procedure. Lastly, the national legislation
should regulate the paid leave, the number of paid working
days allocated to the tasks of employees’ representatives,
their training, etc.
Position of EMPLOYERS and EMPLOYEES
The text below has been produced by FNSZ/FITUA on
the basis of the summary of the questionnaires filled out by
employers and employees’ representatives:
The interviewees include 5 representatives of employers, 10 representatives of trade unions from the Federation of
Independent Trade Unions in Bulgaria, i.e. 4 employers and
8 representatives of trade union organizations (chairpersons),
1 farmer and 2 representatives of agricultural cooperatives (5
men and 10 women).
Time and place of the survey: a national workshop held
in Sofia on 1 and 2 November 2012.
Findings:
The interviewees are familiar with the legislation introducing information and consultation, but the degree of knowledge differs. The level of knowledge is such that the opportunities provided by the law are underused by employees. The law
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’ representatives with whom the procedure will be held, and, respectively, the rights and obligations of the employees’ representatives. The survey findings show that farmers and the members
of agricultural cooperatives are less familiar with the provisions
regulating the I and C processes. Moreover, this lack of knowledge is common mostly to enterprises which do not have a
trade union organization. A proactive awareness-raising campaign is needed to advocate the I and C mechanisms (the BeInfo campaign conducted by CITUB structures in October-December 2012 covered 124 enterprises and proved the benefits
of such a practice). The analysis of the responses showed a
wish to learn more about the procedure through training, practical advice, agreements between the parties concerned. CITUB has been active along this line for many years now and
has contributed to a better understanding of the meaning of I
and C; it has disseminated knowledge and has assisted in developing attitudes for solving specific issues, especially under
the crisis conditions. In order for this approach to be efficient,
the presence of a trade union organization is needed – the
findings show that the I and C system is effective where there
is a trade union organization.
As regards who takes the initiative for holding the general assembly for the election of representatives for the purpose of I and C, all the interviewees are unanimous in their
response: the trade union organization. Of course, there are
several cases of interference by the employer; these are, however, few cases. The law defines the number of employees’
representatives, and this requirement is observed. Trainings
with elected representatives have been held in some regions.
The respondents emphasize that no specialized trainings for
the elected representatives from their economic entity have
been held.
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FNSZ/FITUA’s practice has proved on numerous occasions that the legal provisions regarding information and consultation have enriched the social dialogue and have further
developed the collective bargaining.
The law also lays down some general rules regarding
the employer’s obligation to inform and consult the employees’ representatives in the event of mass redundanciesand
changes of the employer,changes in the activity, the economic
standing and the overall organization of working hours,etc. In
addition, there are individual agreements concluded outside
the collective bargaining agreements. The latter contain provisions aimed at preventing the negative social consequences
from changes in the output structure. The analysis of the responses and the experience show that the provisions in the
collective bargaining agreements ensure a higher level of security, sustainability and control in conformity with the labor
legislation than the agreements concluded with the representatives. The agreements further enhance the involvement of
workers in the overall labor environment and the development
of industrial democracy.
In conclusion, all the interviewees shared the opinion
that the state should take serious measures to foster the exercise of workers’ and employees’ entitlement to information,
the latter being a basic right. The respondents came up with
proposals urging for real sanctions to be regulated in respect
to employers who do not provide the relevant information. This
is fully in line with the opinion of the trade union organizations
and the social partners in Bulgaria. The latter opt for lowering
the threshold in terms of the number of staff as a precondition
for the I and C procedure – such a demand is entirely justified,
as the agricultural sector is using substantial assets and is defined as a promising contributor to the country’s GDP growth,
especially due to the absorption of EU funds. The objectives
for the development of this sector, in particular the develop-
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ment of a modern agriculture at the national level, require enhanced dynamics in the general social relations. The exercise
of the right to I and C should run in parallel with broadening
and enriching the range of knowledge and skills of those involved in the process – this means, in particular, ensuring the
necessary resources for the efficient training of employees’
representatives.
3.3. FRANCE
А. National context – Complex, efficient, but the thresholds for the number of employees are a real impediment for the
sector
Given the 8% trade union association rate, France ranks
last in Europe under this criterion. The French trade union
movement consists of many confederations which compete in
the contest for attracting new members. The main trade union
confederations in France are CGT, CFDT, FO, CFTC and CFECGC. Irrespective of the low rate of trade union association
and the apparent fragmentation, the French trade unions are
broadly supported in the elections for employees’ representatives, and have the capacity to successfully mobilize workers
and employees.
Collective bargaining takes place at the national and
sector levels, and at the enterprise level. Each level has detailed and precise rules which define the eligibility criteria for
participation in negotiations, and the conditions to be met by
a valid collective bargaining agreement. In terms of coverage,
the collective bargaining at the sector level is more relevant,
even though the remuneration negotiated at this level is sometimes lower than the minimum wage negotiated at the national
level.
France has a complex system of employees’ representation at work, which is based on both trade unions and the
structures directly elected by the employees. Where the en-
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terprise has a trade union organization, the trade union representative plays the major role in representing the employees.
The works council is entitled to be informed and/or consulted on a variety of matters; it manages the enterprise’s social infrastructure, e.g. the canteen. As mentioned, sometimes
the council takes part in the collective bargaining, but these
are cases of exception.
The right to information covers social (labor), economic
and financial matters. The group of social issues includes: the
number and types of employees; the reasons for temporary
employment, substitution or part-time; forecasts in terms of
employment; the situation of men and women; changes in the
collective bargaining agreements; training. The group of economic and financial issues includes: the ownership of the company; turnover and profit; output levels; investments and state
aid; outsourcing; remuneration structure; projects related to
equipment or production methods; future prospects. The information provided to the works council and shareholders should
be identical with the information contained in the audit report.
The rights of the works council to consultation are more
limited. The employer is obliged to consult the council prior
to implementing measures which concern: the number of the
staff; working hours; working conditions; training. The specific
areas where the works council shall be consulted are: proposals for redundancies; substantial structural changes, such
as mergers; R & D policy; mass redundancies; introduction
of new technologies; working conditions and working hours;
training; health and safety at work.
The consultation procedure does not imply that taking the
relevant measures is conditional on the consent of the works
council. The purpose is for the council to be able to share its
position on the matter. The procedure takes the form of communication in writing by the employer and is conducted within
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’ representatives but it is not obliged to make changes in its projects to
accommodate that position.
Mass redundancies and restructuring are an exception
to the rule – quite a few works councils approached the court
in order to curb the ambitions of their employers; their claims
were on the grounds of the employer’s failure to conduct a
consultation procedure. In some cases, this has resulted in
postponing large-scale projects. The new legislation of 2005
may provide an alternative by means of the so-called “methodological contracts” to be concluded with the trade unions
(and not with the works council). This contract will clearly define the method for conducting consultation, which, however,
does not rule out the possibility for the works council to initiate
court proceedings.
As regards the other issues, there is a limited range of
topics on which the consent of the works council is required –
for example, choosing the structure of medical services.
The employees’ representatives can attend the sessions
of the board of directors of the company either in their capacity of elected representatives by all the staff or in their capacity of representatives of the employees who are shareholders.
There is yet another option – they can take part in the sessions
of the board of directors without being its members, only with
the right to ask questions.
The French representatives in the bodies related to the
European works councils and the European companies are
designated by the trade unions. It is, however, the representative body that decides on the arrangements for designating
employees’ representatives to sit on the board of directors in
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, depending on the size) shall be informed and consulted on the
social balance, health matters, restructuring, the economic
committee. Its members are elected.
The employees’ representatives are elected and take
part in collective bargaining in enterprises with more than 10
employees. An information board shall be put up for the employees to be informed. The employees can approach labor
inspectors on any emerging issues.
While labor inspectors are entitled to intervene in the
event of problems, as they represent the law, the members
of the committee for the collective bargaining agreement (employers and employees) can also intervene. All representative
organizations designate their own representatives.
ANEFA assists the social partners in the agricultural sector by providing them with information about decisions taken at
the national level (for example, in the area of social protection
or the measures for the final years of workers’ professional life).
The decisions are taken by both parties (bipartite principle).
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FGA CFDT organizes training for its members on information and consultation matters. Any person elected shall be
trained in labor legislation issues and the rights of employees’
representatives. The trade union organizations are responsible for the training topics, and for the communication with
employees (information boards, etc.). As for the employers,
they usually inform only the employees’ representatives – the
information provided by the employer is related to the relevant
topics. The trade unions remain the privileged partners on any
issues, as they usually have the capacity to take part in discussions. They have better expertise on a large number of issues
as a result of the training provided to them.
The information and consultation system can be assessed in two perspectives:
ϽϽThe legal obligation for a certain degree of flexibility of
this mechanism;
ϽϽThe enterprises in the agricultural sector are rather
small, which diminishes the scope and relevance of this
mechanism, as there are no representatives to inform
the employees.
Taking into consideration the specific features of this
sector which ensue from the small size of enterprises, we
should emphasize that the entitlement to information and consultation is a basic right of all the employees in the sector.
The potential control by labor inspectors under the guidance
of the Ministry of Labor ensures the exercise of this right to
the extent to which these control bodies are familiar with and/
or detect cases where the right is not applied. The legal obligation in terms of informing and consulting employees should
be strengthened. On the other hand, the law cannot oblige the
social partners to reach an agreement, as the very concept of
obligation runs contrary to reaching an agreement. The state
had better convince both parties as to the benefits of having an
agreement and facilitate the discussions at the tripartite meet-

92

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

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 agreements, and will inform and consult other workers and employees.With a view to overcoming this barrier, the social partners
in agriculture concluded an agreement in 1992 (AFNCA: Fund
for Financing Collective Labor Bargaining in Agriculture).This
tool enabled the employees who are trade union members to
use paid leave in cases where they are absent from work in
order to take part in negotiating collective labor agreements.
The employer provides up to 0.05% of the remuneration due.
The funds raised are used to support the payment of remunerations and the reimbursement of the expenditures incurred
by the employees involved in the collective labor bargaining.
This is of paramount relevance in the information and consultation process, as any collective bargaining agreement takes
effect within a specific/limited geographic area, and employees from one sector are involved in negotiating a variety of
issues. Thus, the employees taking part in negotiations play
a crucial role in information dissemination and communication
across the sector.
France has structures/bodies in place which ensure
the ongoing career development of workers and employees. FAFSEA (Fonds National d’Assurance Formationdes
Salariésdes Exploitationset Entreprises Agricoles) – the National Insurance Fund for Training Workers in Agriculture and
Agricultural Farms – is the structure providing the necessary
services to workers and employees in agriculture and agricultural farms.
The Board of Directors organizes a variety of trainings
for all the sectors. FAFSEA’s role consists in informing workers and employees about their entitlement to education and
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 enterprises are quite serious. Therefore, the threshold for the
number of staff required for the entitlement to information and
consultation should be lowered. The information and consultation mechanism should give priority to the employees’ elected
representatives who will use the same tools (incl. time for exercising the activity); however, this may prove difficult, as finding
candidates for that purpose in small enterprises is not easy.
3.4. ITALY
А. National context – the scope of the right to information and consultation (I and C) should be broadened
In Italy the employees’ main representative bodies – RSU
– are trade union structures in their essence, irrespective of the
fact that they are elected by the whole staff. Two-thirds of the
members are elected by all the workers and employees out of
the nominations made by the trade unions, while the other onethird of the members are elected only by the trade unions.
The employees’ representation in the workplace is
based on the Statute of Workers and Employees adopted in
1970, which allows the presence of trade unions in enterprises. It should be emphasized that while the law lays down some
rights and protection for trade union representatives, it does
not provide a detailed regulation of the mechanisms for their
appointment.
In order to remedy this situation, the three largest trade
union confederations which were having close relations in the
early 90’s reached an agreement to set up a new structure,
RSU, in 1991. It was about introducing a unified council of all
the trade unions represented in the enterprise – two-thirds of
its members were elected by all the employees, while one-
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third were designated by the trade unions (in the public sector RSU members are elected by employees). This structure
was formally approved by virtue of a contract in 1993, and the
mechanisms were also implemented via a contract for the private sector in 1993 and for the public sector in 1994 (a law for
the public sector was promulgated in 1997).
Irrespective of the existence of the above contracts,
RSUs have not been established in all undertakings. Such
RSU’s rarely exist in banks and insurance companies. Where
there is no RSU, the law allows the functioning of the old systems of trade union representation, which differ depending on
the collective bargaining agreements; there are enterprises
where such systems do not exist.
Irrespective of its form of existence, the employees’ representation in the workplace is fundamentally based on trade
unions. While RSU are elected by employees, they represent
above all the trade union councils.
RSU’s main task pertains to participation in negotiations with the employer in the workplace. RSU’s are the local
representations of trade unions, while the contracts whereby
they have been established entitle them to negotiate binding
provisions for the enterprise within the framework of collective
bargaining.
The law obliges employers to inform and consult employees’ representatives on matters concerning health and safety
at work, the use of public funds for restructuring, mass redundancies, and relocation of activities. Most of RSU’s rights to
information and consultation are regulated in the sector collective bargaining agreements, and sometimes at the enterprise
level. The employer is usually obliged to inform and consult
employees’ representatives in areas, such as the economic
and financial standing of the enterprise, investment projects,
the number of the staff, changes in working methods, the implementation 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 duration is determined in the Statute. The total time dedicated to
the activities of employees’ representation is, as follows: one
hour per year / capita of the employees in enterprises and establishment with up to 200 employees; 8 hours per month /
each tranche of 300 employees in enterprises and establishment with up to 3,000 employees; 8 hours per month / each
complete or incomplete tranche of 500 employees enterprises
and establishment with up to 3,000 employees. In addition,
each RSU member is entitled to eight days of non-paid leave
for trade union activities.
Employee’s representatives are entitled to use information boards. In enterprises with more than 200 employees,
RSUs or any other representative employees’ body shall have
its own premises (a room). Some sector collective bargaining
agreements provide for the right to a limited use of external
experts.
Collective bargaining agreements allow the establishment of a coordination council at the group level in corporate
groups consisting of several companies or in enterprises with
several entities. Group RSUs designate their members for the
coordination council which usually comprises the permanent
trade union members.
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B. Agricultural sector
In Italy the collective bargaining agreement contains provisions regarding the information and consultation of workers
and employees (Part II, Articles 6-7-11-12). The preparation for
the exercise of this right is ensured to employees in the course
of discussing and signing the collective bargaining agreement.
Some employers are reluctant to provide the full information. The reason for that is partly due to the existence of
numerous small-and medium-sized agricultural enterprises
across Italy. The threshold regarding the number of staff is an
impediment to employees’ representation.
Information is provided to employees via specific mechanisms. The small enterprises scattered across the country
the general assemblies attended by the relevant workers and
employees are used as a forum for information provision. As
for large enterprises, information is provided in an organized
way within the enterprise. ALPA does not have data as to the
number of enterprises where the latter is applied as a method.
Undoubtedly trade union organizations are the privileged partner in the social dialogue, being directly affected
by the undertaking’s issues. The process of information and
consultation has practical relevance, as it facilitates putting in
place common policies in the context of the challenges before
the society and the labor market. Given this, the system has
proved its efficiency. Regrettably, as noted above, the threshold in terms of the staff number required for this entitlement
is prohibitive for the agricultural sector – it would be feasible
for the national legislation to enable enterprises with fewer
than 50 employees to also enjoy this right. Such a step would
broaden the access to information and consultation and to the
relevant training for more employees. If the system of information and consultation is made mandatory, this will contribute
to limiting the opportunities for non-compliance and potential
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 employees’ representatives; the scope of this entitlement should be
broadened to encompass more undertakings. Lastly, in order
for employees’ representatives to be able to exercise this right
and to deliver on their tasks, paid working time for both this
activity and training need to be allocated.
3.5.ROMANIA
А. National context – the practices should be reviewed
and reconsidered
In Romania the various elements of the legal framework
regarding information and consultation are included in the following laws:
ϽϽThe Labor Code, which lays down the general right of
employees to information and consultation;
ϽϽLaw No 467 of 2006 laying down the general framework for employees’ consultation and information
passed by the Romanian Parliament in meeting the obligation to ensure the transposition of Directive 2002/14/
EC before the country’s accession to the EU in 2007;
ϽϽLaw No 54/2003 on Trade Unions ;
ϽϽLaw No 130/1996 on Collective bargaining agreements ;
ϽϽThe collective bargaining agreement at the national
level for 2007-2010 whose provisions are subject to
renegotiation.
The focus of the presentation below is not on the content
of the relevant provisions transposing the Directive but rather
on a couple of implementation aspects, i.e. legal requirements
which Romanian enterprises still fail to observe.
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:
ϽϽThe current state and likely development of the activity and the economic standing of the enterprise ;
ϽϽThe state, structure and likely development of employment in the enterprise, as well as any anticipatory measures envisaged, in particular where there is a threat to
employment;
ϽϽAny decisions that can result in considerable changes
in labor arrangements, in contractual relations or employment relations, including the ones laid down in the
Romanian legislation in relation to specific information
and consultation procedures in the event of mass redundancies and relocation of activities with a view to ensuring employees’ protection.”
The above article stipulates that:
“Information shall be given at such time, in such fashion
and with such content as are appropriate to enable, in particular, employees’ representatives to conduct an adequate study
and, where necessary, prepare for consultation. Consultation
shall be conducted:
ϽϽat such time, in such fashion and with such content as
are appropriate to enable, in particular, employees’ representatives to conduct an adequate study and prepare
their position;
ϽϽat the relevant level of management and representation, depending on the subject under discussion;
ϽϽon the basis of information supplied by the employer,
… and of the opinion which the employees’ representatives are entitled to formulate;
ϽϽin such a way as to enable employees’ representatives to meet the employer and obtain a response, and
the reasons for that response, to any opinion they might
formulate;
ϽϽwitha view to reaching an agreement on decisions

99

TRANSNATIONAL BROCHURE
within the scope of the employer’s powers.”
The findings show that consultations with trade unions
are often held formally without the urge to find efficient solutions by means of a social dialogue.
The trade unions and employees’ representatives claim
to have been acquainted with the information and consultation
legislation and, respectively, to have brought it to the knowledge of their members. However, it turns out that just over
half of the employees’ representatives are aware of the existence of such legislation. The awareness rate is slightly higher among the employers. While about half of the employers
seem to be well familiar with the I and C procedure, this finding
(source – CESE) shows the real lack of information about the
behavior of the enterprise.
Romanian employees are represented by the trade unions in the workplace. Nevertheless, the legislation allows the
elections of employees’ representatives in enterprises and establishments which do not have a trade union organization.
The local trade union structures are entitled to a decisive involvement in collective bargaining in addition to having broad
powers in terms of consultation. As regards information and
consultation, the employer is obliged to consult the trade union
on decisions that “may substantially affect their rights and interests” (the Romanian Labor Code); this obligation relates to
a number of issues, such as, for example, the arrangements
for paid leave, health and safety at work, the annual training
plans and the internal rules of the enterprise. The trade union
shall also be consulted on dismissal matters, as it is entitled
to make proposals about preventing or reducing dismissals
(the employer shall respond to such proposals within 10 days;
furthermore, the employer shall consult the trade union on a
“social plan” for mitigating the negative consequences). In the
event of relocating activities, the enterprise transferring the activity and the enterprise taking it over shall consult the trade
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union. The trade union shall also be consulted on the introduction of flexible working hours, the use of the enterprise’s social
facilities, e.g. the canteen. The information and consultation
rights have been enhanced via the legislation transposing the
2002 Directive, which lays down the general framework for
information and consultation. This legislation was passed in
2006 and has been effective since 1 January 2007; it obliges
the employer to inform and consult the employees in relation
to the current state of the enterprise and likely development
of its activity, the state and probable development of employment, as well asany decisions that can result in considerable
changes in labor arrangements, in contractual relations or employment relations.
There are cases where taking measures is conditional
on the consent of the trade union. Such are the cases where
the employer wants the employees to work for over 15 consecutive days or where the workload is determined. The measures related to training in health and safety at work shall be
negotiated with the trade union and the board for health and
safety at work. Furthermore, the trade union shall endorse the
bonus system, the non-paid short periods of suspending the
activity due to technical reasons, a drop in the output. Trade
union members have lost a considerable part of the protection
against dismissal which they used to have. The right of trade
union activists to use a certain part of the working hours for the
purpose of their tasks is regulated in the collective bargaining agreements. The five days they were entitled to in past
have been revoked. Employees’ representatives are entitled
to 20 hours / month. The employer is also obliged to provide
the trade union with premises for its activity, as well as office
equipment, e.g. a fax machine.
B. Agricultural sector
Position of AGROSTAR
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 persist as long as the majority of employers refuse to observe
he legislation in force. At present it is not only employers that
are viewed in a negative context; the European Commission
reports on Romania under the CVM mechanism contain some
unfavorable comments, in particular in terms of fundamental
rights issues. The attitude of the government is not systematic;
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, interviewees indicate that the employer has brought to their knowledge
the right to information and consultation. Hence, in terms of
awareness, the relations between employers and employees
seem to be normal. The answers to the question whether he
employer has selected the employees’ representatives can be
interpreted in two ways:
ϽϽeither the employer selects the employees’ representatives (which is hardly the case in view of the following
questions) – a procedure which seems strange;
ϽϽor the employer keeps for himself the right to accept
and approve a certain employee or another one as a
representative, but is this lawful and normal? What are
the objective criteria for making the judgment?
The second answer seems to be confirmed under the
next question about the nomination of candidates. All the answers clearly point to the fact that the employees themselves
nominate them. Moreover, most answers say that the employees convene the general assembly. Three of the answers say
that the employers themselves decide (does the fact that the
total number of answers exceeds the number of interviewees
mean that in some cases the procedure is a joint one?)
In most enterprises the I and C procedure has been initiated in the absence, however, of the reasons for opening
such a procedure, except for one case where the enterprise
started mass redundancies or the employees were informed
about planned developments in terms of remuneration and social 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 procedure has been used as a tool of communication where the
employees were unable to fully exercise their rights? It should
be noted that the following answers show that in most cases
there is a procedural agreement on the topics in respect of
which an I and C procedure shall be initiated. However, this
seems to be the case with large enterprises. The respondents
have not described in details the content of the existing agreements in their enterprises. We deem it appropriate to ask for
more information on that issue at the conference.
As regards the provision of information about the economic and financial standing of the enterprise, a variety of
practices have been indicated in the responses:
ϽϽThe case (4 answers) where communication goes
through letters, e-mails, meetings. This seems to be an
informal procedure;
ϽϽThe case where the director general provides information to the staff at joint events;
ϽϽLastly, the case where the employer provides information to the staff at a general assembly.
The answers show that either there is not a formal procedure for informing the employees about the economic and
financial standing of the enterprise or, if there is one, it is not
observed.
The survey does not provide an answer to the question
whether the employees have been acquainted with the content of Directive 2002/14/EC: except for one negative answer,
there are no views expressed on that matter. Can we conclude
that the lack of an answer amounts to the full lack of knowledge about the EU legislation on this topic? As it stands, the
membership or the absence of membership in an organization
does not imply that the interpretation of the employees’ right to
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information and consultation is not the same in all the cases
– according to 4 answers (only in 2 enterprises) this matter
is addressed by the organization’s bodies, while according to
another 3 answers this is not the case.
According to the interviewees, the role of the state is of
real relevance, as most of them uphold the need for the state
to take more measures in relation to the procedure and the
practice of implementing the right to information and consultation. This is a justified answer, as the same interviewees admit
that this is a basic right within the EU.
Position of WORKERS and EMPLOYEES
Interviewees – 8 questionnaires have been filled out in
different areas (agriculture, flower-growing, pomiculture, wine
production, poultry-breeding).
Processing of responses:
There are few data about the number of employees in
enterprises. Only three answers contain figures and their relevance is very limited; moreover, they concern very small enterprises. The lack of responses does not allow us to make a
judgment as to the implementation of the information and consultation procedures within the various groups of enterprises.
At the enterprise level, the approach to I and C issues
varies – in 3 of the enterprises these issues are addressed, in
2 of them – they are not addressed, while for another 3 there
is no answer. Most of the interviewees, however, claim that information and consultation is a topic at the sector level. Firstly,
the social dialogue at the sector level (agriculture and rural development) – it enables addressing this topic, as well as other
ones (for example, in relation to EU funds, new operational
programs). Secondly, the effective legislation, in particular the
one resulting from the EU legislation, obliges employers to inform and consult their employees under specific circumstances – it is obvious that at the sector level employers observe
their obligations.
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Trade union training is available for half of the trade union activists who have responded. The training topics are the
fight against illegal employment, overtime and the payment
for additional hours, the observance of collective bargaining
agreements, agriculture and its development in Europe. A considerable part of the interviewees refer to trade union organizations, civil servants, sector associations.
Communication with the staff is weak – only three enterprises provide information on boards, another three do not
provide any information, while the representatives of another
two have not given an answer.
Undoubtedly, the presence of a trade union organization is an advantage for the observance of employees’ rights
– the interviewees assess the information procedure as being conducted in a timely and adequate manner. However, this
happens when the relevant trade union is representative. In
case it is not, i.e. the representatives are chosen by the employer, the latter uses this mechanism as a tool at his discretion. There are very few data about the number of enterprises
where normal representativeness rules are abided by. One
single answer in the questionnaire does not provide grounds
for such a conclusion. Neither do we have data concerning
the arrangement for the nomination of candidates. This is an
issue to be addressed. The practice of the employer choosing
the representatives on his own is indicated in one case, and
the consequence from this is the subordination of the relevant
representatives to the employer. On the other hand, some employers do not take any initiatives to facilitate the representation of employees on the grounds of “non-interference in the
employees’ internal affairs”.
Most of the trade union managers who have answered
the questions about the employees’ representatives agree that
the trade unions are a privileged partner in the dialogue with
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, social inclusion, integration on the labor market, remuneration,
health and safety at work, social protection. In conclusion, the
trade unions are assigned a role at both the enterprise and the
sector levels.
Few respondents share their opinion regarding the efficiency of the I and C procedure. This is probably due to the
lack of experience, on the one hand, and to the lack of communication, on the other hand.
As for the state’s role, the judgment is stricter, which is
no surprise, bearing in mind the “national context” presented
above – the right to information and consultation is considered a basic right at the national and European levels. Nevertheless, the majority of the interviewees emphasize that the
government institutions do not show a genuine interest in this
topic. Probably, this explains the answers. Will, however, the
situation improve in the foreseeable future?
3.6. Republic of MACEDONIA
А. National context – the reforms should be accelerated
In Macedonia labor relations are regulated on the basis of
the Constitution, the relevant Conventions of the International
Labor Organization and the relevant labor legislation. Article 20,
paragraph 1 of the Constitution of the Republic of Macedonia
says: “All citizens shall be free to get associated, to implement
and protect their political, economic, social and cultural rights
and their beliefs”. The latest amendments to the legislation on
employment relations resulted in discontent among many citizens, who claim that these changes are not in line with the EU
legislation and the overall labor arrangements within the EU.
Many amendments were introduced in 2009, in particular in relation to mass redundancies:
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ϽϽIntroducing a qualitative definition of the term “mass
redundancies”;
ϽϽDeleting the provisions regarding the obligation to offer alternative solutions to mass redundancies;
ϽϽMinimizing the priority in terms of rehiring employees
who have been laid off.
The criteria for the participation of social partners’ representatives in a bipartite and tripartite social dialogue have at
last been applied. The trade union started concluding collective
bargaining agreements in the public sector. However, the bipartite and tripartite dialogue is still fragile, and the participation of
social partners’ representatives in policy-making is still far from
being satisfactory.
According to the two representative trade unions involved
– the Federation of Trade Unions of Macedonia (CCM) and the
Confederation of Free Trade Unions of Macedonia (KSS), the
Economic and Social Council established at the national level
in 2010 is still in a process of developing. Economic and social
councils were set up at the local level with the participation of
trade union representatives. While the government took measures in relation to restricting fixed-term employment contracts in
the public sector, which is unlawful, there are still a substantial
number of workers who are temporarily employed. We should
highlight an achievement – at the initiative of the social partners
a European Works Council Act was passed. This law allows information and consultation, as well as the participation of employees in the European Works Councils in relation to European
matters and for the purpose of enhancing the social dialogue. In
addition, after Macedonia became an independent state the first
law regulating the minimum wagewas passed. Furthermore,
amendments were made to the Remuneration Act whereby salaries were increased by 5% as from December 2012.
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B. Agricultural sector
In Republic of Macedonia there are 35 enterprises in
the agricultural sector employing more than 50 workers, 14 of
whom are members of the AGROSINDIKAT.
The sector collective bargaining agreement (agriculture and food industry) lays down the necessary conditions
for communication between the employer and the trade union
within the framework of consultation and information (Art. 112):
“Employers shall be obliged to regularly and timely inform workers and employees about the economic situation
and the development of the staff as a result of the economic
and social standing, in particular about:
ϽϽAnnual and multiannual development plans;
ϽϽOrganizational changes;
ϽϽDecisions regulating rights that ensue from
workers’and employees’ employment ;
ϽϽAnnual performance results;
ϽϽOther economic aspects;
ϽϽOther matters of mutual interest.”
The notification is done in writing or, sometimes, verbally, by means of an internal newsletter, a meeting, etc., irrespective of the existence of a trade union organization. This
procedure is within the powers of employees’ representatives
at the level of chairpersons of trade union organizations, as
the selection of employees’ representatives is not regulated in
a law. Trade union organizations are recognized as privileged
representatives in the social dialogue in relation to any employment relations matters.
Information and consultation issues are addressed in a
sector perspective on a bilateral basis. The line of activity is
a priority one for AGROSINDIKAT – the latter should be informed on any economic and social issues relevant to the enterprise development.
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 informed on the matters indicated in Article 112 (quoted above).
However, the same interviewees share the view that the state
should take the necessary measures in order to ensure the full
transposition of Directive 2002/14/EC, including the mandatory agreement between the employer and employees regarding the content of information and the ways for the provision
thereof to employees’ representatives. Hence, similar to the
other countries, the responses in the questionnaire bring to the
forefront the need to reconsider the thresholds regarding the
number of staff required for the establishment of an information and consultation system.
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SUMMARY – RECOMMENDATIONS
AND OBJECTIVES
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1. Summary
The contemporary trends at the European level show
that in these turbulent times the social dialogue is the tool
which facilitates the process ofovercoming the crisis whose
persisting nature is due to numerous structural and development reasons. While it has often been subject to criticism and
a skeptical perception, the social dialogue, according to its
definition in the acquiscommunautaire, is a prerequisite for the
success of the European Employment Strategy 2020.
The European employment strategy provides the framework (“an open coordination method), which allows the EU
member states to identify challenges and define objectives,
to share information and analyses, and to coordinate their
employment policies. It is integrated in the new Europe 2020
Strategy for Employment and Smart, Sustainable and Inclusive Growth, which became the successor to the Lisbon Strategy for Growth and Employment in 2010.
The Employment, Social Affairs and Inclusions DG of the
European Commission has been cooperating with the member
states, the social partners, the organization of the civil society and other bodies in the area of meeting globalization challenges, combating population ageing, and in support of society
development. The DG has focused on the following:
ϽϽMore jobs and of a better quality;
ϽϽFree movement of workers and alignment of the social
insurance regimes;
ϽϽImprovement of working conditions by introducing
common minimum norms for health and safety at work;
implementation and development of the social dialogue
at the European level; modernization of trade union relations and support for the mobility of European workers;
ϽϽSocial inclusion.
Therefore, the topic of this report is at the center of attention of the Europe 2020 Strategy. In this context, regardless of
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its specific application at the national level, the information and
consultation procedure is a tool whereby each party should put
in place programs and processes for enhancing the dynamics
of employment and the conditions for the conclusion of employment contracts. The restructuring processes taking place
on a bigger scale in large enterprise should be conducted in a
fully transparent environment and on the basis of preliminary
forecasts. It is worth mentioning in this context a recent study2:
The European value added of the EU measure related to information and consultation of workers, anticipation and management of restructuring, published by the European Parliament in
four languages – English (the original version), German, Spanish and French. This study emphasizes, inter alia, that “timely
consultation and training can have a positive impact even if the
practice itself is not so efficient at the national level as it is on
the enterprise level”.
This publication has been producedin spite of the existence of a variety of mechanisms for applying the I and C
procedure at both the national and the enterprise levels, which
sometimes may be a challenge for workers’ and employees’
involvement in the procedure. This variety of mechanisms resulting from the national legislations and the ensuing different
representation forms, the various tools available to the employees’ representatives for the delivery of their tasks are an
impediment to promoting the efficiency of this mechanism in
the agricultural sector (numerous small enterprises). We can
also list some other obstacles:
ϽϽThe size of agricultural farms – as indicated above,
the sector consists mainly of small agricultural farms,
which is a practical hurdle to the I and C procedure in
view of the requirements at present. Nevertheless, there
are interesting specific practices – for example, the gen2 TheCercasReport of theEMPLCommitteeonEmploymentandSocialAffairs,
approved on15 January 2013 (P7_TA-PROV(2013)0005)
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eral assemblies attended by several enterprises (Italy).
ϽϽDrawbacks at the national level (selection of representatives, political will, ignoring the employees’ representatives by the employer, reluctance of the employer,
etc.) – most countries are faced with such drawbacks; in
some cases, legislative solutions can be applied. However, it seems that these deficiencies mirror a more deeply
rooted problem which should be addressed and the findings should be brought to the attention of the EP3 - one
of the findings from the analysis is the obvious reluctance
to “take part in the game”, to work in partnership.
ϽϽDifferent categories of representatives of workers and
employees (trade unions, etc.) – this aspect is partially
related to the above one, and is indicative of how deep
and substantial the issues are.
ϽϽThe difficulties in finding candidates – the number of
trade union members has been on the decrease. This
issue also relates to the previous one.
ϽϽThe protection of employees’ representatives – there
is unanimous recognition of the fact that the I and C
right is a basic one, as regulated in the acquis communautaire. The usual threat of imposing sanctions on
employees’ representatives (including dismissal) is a
serious obstacle to the exercise of that right, especially
in view of the fact that most trade union organizations
are considered to be a privileged partner.
ϽϽThe means ensured for employees’ representatives
– while the lack of such means is not ubiquitous, it also
challenges the exercise of the right. Hence, the entitlement of employees’ representatives to training should
be developed.
ϽϽTrade union training – in most cases, it is organized
on the field, but there are difficulties in terms of the resources needed and the autonomy of social partners.
3 ЕP = European Parliament

114

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

The issues addressed also identify the reasons for the efficiency of the I and C procedure. According to most responses,
where the law is observed the procedure is efficient. It should be
highlighted that the implementation arrangements are a matter
of national competence – e.g. the tools for informing workers
and employees differ across the countries in the survey. Moreover, there are differences in terms of the content of this information. The survey points to a clash between two basic ideas in
terms of the efficiency of the information procedure:
1. The content is regulated by law – the content of the
information due is defined by means of topics in the legislation;
2. The content is defined in an agreement to the collective bargaining agreement.
Regional culture seems to be a relevant factor determining the content of information. What matters is that the information process should take place early enough in order for
the employees’ representatives to be able to take preemptive
actions, instead of being reactive in their response – the latter
is the most common source of social tension.
2. Recommendations for consideration
There are various scopes of actions within the framework
of the Project concerning the two latest EU member states and
Republic of Macedonia. Two situations have been identified:
ϽϽIn some countries the Directive has been transposed
and is applied, but there are certain drawbacks ;
ϽϽIn other countries the Directive is in the process of
transposition.
The analysis enables us to also make an assessment
in the European perspective. In this case the scope of action
is defined by the European trade union and, respectively, employers’ federations. In this context, consideration should always be given to the specifics of the sector which consists
mostly of very small enterprises.
The project implemented and the summarized presenta-
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tions of the current situation made by the partner countries,
as well as the analyses and the findings highlight the need
for an in-depth study to be conducted by the European trade
union and employer organizations, which will be the subject of
follow-up activities and a future joint project.
А. EUROPEAN LEVEL
Diagnosis:
The report points to deficiencies in all the countries involved in the Project; these deficiencies, however, differ in
terms of their seriousness. While priority has been given to
the new member states and a candidate country, there is also
a certain focus on old member states which show particularly
subtle situations. Drawbacks/deficiencies have been identified
in two areas of competences:
1. Social partners:
The study of the deficiencies needs to be supplemented
on a larger basis with a survey on the following issues:
ϽϽMechanisms for the designation and/or election of
employees’ representatives ;
ϽϽThe content of the information provided ;
ϽϽPutting forward positions of the employees’ representatives and taking into consideration such positions ;
ϽϽConcluding agreements on the information and consultation procedure ;
ϽϽEnsuring resources (equipment, finances, training) to
the employees’ representatives.
The objective is: transparency in terms of the observance of rules and/or agreements, identification of problems,
exchange between the European social partners (EFFAT –
GEOPA/COPA), and providing solutions tailored to each participating country. Here are a few solutions:
ϽϽDrawing up a Charter on the development of consultation in enterprises, including the smallest agricultural
farms, via the mechanisms for an efficient representa-
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tion of workers and employees ;
ϽϽMeasures at the local level, aimed at ensuring the observance of the information and consultation procedure,
agreed upon in partnership between the trade unions
and the employers’organizations at the national level.
ϽϽMeasures for monitoring the outcomes ;
ϽϽExchange of best practices with a view to making
projections within the meaning of the above.
2. Governmental institutions
The above mentioned survey should also encompass
the legislation – identify the countries where the legislation restricts the right to information and consultation – in order to
make an assessment of challenges (the inertia of public authorities, the content of information) and instruments (the right
to training, resources available to employees’ representatives,
etc.). This survey should be conducted under the auspices
of the European trade union and employers’ federations; it
should cover each individual country; and should compare the
positions of the local social partners and make an analysis of
the legislation. The findings from the national survey will subsequently be presented to the public authorities.
B. NATIONAL LEVEL
Taking into consideration the project objectives and
the delivery of these objectives so far, the table below lists
a number of recommendations which may be helpful to the
stakeholders in their practice and future activities. We reiterate
these recommendations, for the sake of clarity, by indicating
the implementation status quo within this project:
ϽϽPromote the preparatory activities for the establishment of transnational bodies and/or I and C mechanisms, as well as encourage the exchange of information and best practices in order to ensure favorable
conditions for putting in place these mechanisms ;
ϽϽPromote transnational measures which will enable
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the new member states and the candidate countries to
contribute to fostering employees’ participation ;
ϽϽPromote innovative activities aimed at the management of employees’ participation, the facilitation of
change forecasts, and the prevention and settlement of
disputes.
Our recommendations are, as follows:
Objective 1 – Promotion of preparatory activities:
This is a pilot stage, as the scope of these activities
should broaden to cover the whole European Union. Our proposals for the pilot stage are, as follows:
Measures–Stage of implementation - Possibilities

Objective – Operational method

Development of national handbooks with recommendations

Informing about practices, sharing
views and opinions

Planned and delivered within the
framework of this project

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

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

Fostering the autonomy of workers
and employees

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

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

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

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

Measuring the impact of the activities
delivered

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

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

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

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

Ensuring the possibility to update the
experience and raise topical issues

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

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

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

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

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

Next steps:
The final Transnational Conference under the Project
held on July 4, 2003 confirmed the commitment and the efforts
made by the partners with respect to promoting higher level of
information and involvement of workers and employees in the
sector, and to further developing the social dialogue in Agriculture. The Conference once again confirmed the consistent
position of the trade unions: if we opt for better employment,
high-quality jobs, good/decent income and employment motivation, the quality and potential of the workforce in Agriculture
can be improved only by means of social safeguards for workers and employees trough an efficient social dialogue in the
agricultural sector. The participants’ will was expressed in the
final document – The Position of the Conference presented
hereinafter.
Actions can be taken at two levels – European and national. Then the European social partners can present the draft
of a new report on the actions to be recommended for the European and national levels. This conference may become a
platform for taking and implementing decisions (see the action
program). This item will be included on the agenda of the Sector Council for Social Dialogue.
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Тази Транснационална брошура по информиране и консултиране в земеделието е важен резултат от работата на
партньорството по проект VS/2012/003/0305 “Информирани и опитни за устойчиво земеделие” и се издава с
финансовата подкрепа на ЕС. Тя представлява информационен и аналитичен справочник за земеделието в Европа
в разглеждания аспект за функциониране на системите по информиране и консултиране в страните-партньорки и
съдържа възможни решения и препоръки към заинтересованите страни за подобряване на участието на работещи
и работодатели в динамичните процеси днес. Надяваме се, че тя ще допринесе за подобряване на законодателната
рамка по информиране и консултиране на работното място в сектор Земеделие и за насърчаване на индустриалната
демокрация в сектора, осигурявайки по-информирани и по-опитни социални партньори в сектора.
Съдържанието на тази брошура е отговорност на нейните автори и не отразява позицията на Европейската комисия,
която не носи отговорност за ползването на предоставената информация.

The Transnational Brochure on Information and Consultation in Agriculture is an important outcome from the partnership activities
under this European Project VS/2012/003/0305 “Informed and experienced for sustainable Agriculture” and is issued by the
support of the European Union. The brochure is an information and analytical reference material about agriculture in Europe,
in particular in the area of information and consultation in the partner countries; it provides the stakeholders with some potential
solutions and recommendations in terms of improving the employees’ and the employers’ involvement in the current dynamic
processes. We hope that this brochure will be instrumental in improving the legal framework regarding information and consultation in the workplace in the agricultural sector and in promoting industrial democracy in the sector by contributing to better
informed and more experienced social partners.
The sole responsibility for this Brochure lies with the authors and the European Commission is not responsible for any use that
may be made of the information contained here.

Този проект се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС, Европейска Комисия,
ГД “Заетост, социални въпроси и приобщаване”.
This project is supported by the European Union, European Commission,
GD “Employment, Social Affairs and Inclusion”

