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RAPORT  

DIN REUNIUNEA A 3 EXPERȚI DIN POLONIA, 

SPANIA ȘI GERMANIA 

ÎN ZILELE DE 28-29 IULIE 2021 

 

 

INFORMAȚII CU PRIVIRE LA DEFICITELE ȘI PROVOCĂRILE DIN CADRUL 

COMITETELOR EUROPENE DE ÎNTREPRINDERE 

Întrebări generale: 

1. Există diferențe în activitățile comitetelor europene de întreprindere în funcție de 

tipul de sector în care acestea activează? Există diferențe între sectorul serviciilor 

și cel al comerțului care au un impact asupra activității și condițiilor de 

funcționare a comitetelor europene de întreprindere? 

Răspunsul experților: 

Există diferențe fundamentale în ceea ce privește activitatea comitetelor europene de 

întreprindere între sectoare. Există diferențe notabile între comerț și servicii, care influențează 

activitatea și starea comitetelor europene de întreprindere. Sectorul serviciilor este un termen 

larg care grupează toate activitățile din economie, cu excepția agriculturii, mineritului și 

industriei prelucrătoare. Aceasta nu se referă la producția de bunuri materiale, ci include toate 

serviciile de natură foarte diversă, cum ar fi comerțul, băncile, transporturile, asigurările, 

turismul, administrația publică, sănătatea, educația, arta, știința și telecomunicațiile. Locurile 
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de muncă incluse în sectorul serviciilor necesită diferite grade de competențe profesionale - de 

la calificări de bază până la calificări înalte, necesare în special în domeniul comunicării, 

informării, educației. Comerțul, pe de altă parte, este un proces economic care implică 

schimbul de bunuri și de bani cu ridicata sau cu amănuntul. Este activitatea de cumpărare de 

bunuri în vederea revânzării. Dintre numeroasele elemente care diferențiază serviciile și 

comerțul, cel mai important este statutul diferit de ocupare a forței de muncă, care afectează 

dimensiunea întreprinderii și poziția sa pe piață, precum și relațiile de muncă. În comerț, 

există companii multinaționale mari care sunt mai ușor de identificat. În sectorul serviciilor, 

există o eterogenitate mai mare în desfășurarea activității, ceea ce afectează temeiul juridic de 

angajare utilizat și statutul celor care lucrează. În schimb, domeniul de aplicare și 

dimensiunea întreprinderilor sunt principalele considerente pentru înființarea comitetelor 

europene de întreprindere. În conformitate cu Directiva 2009/38/CE, o "întreprindere de 

dimensiune comunitară" înseamnă o entitate care angajează nu mai puțin de 1 000 de angajați 

în statele membre și cel puțin 150 de angajați în fiecare din cel puțin două state membre. 

În ambele sectoare ale economiei, indiferent de disparitățile identificate, care includ, 

printre altele, potențialul economic, tipul de proprietate, crearea de valoare adăugată 

europeană, natura și obiectul specific al comerțului, sensibilitatea la mediul de piață, gradul de 

utilizare a tehnologiilor moderne, este necesară îmbunătățirea dialogului social și dezvoltarea 

de convenții colective sau alte acorduri, care sunt mult prea puține. Participarea angajaților nu 

este suficientă și eficientă, în special în întreprinderile mici și mijlocii. O trăsătură 

caracteristică atât a serviciilor, cât și a comerțului este fragmentarea activităților, deși există 

tendințe vizibile de concentrare ca urmare a globalizării și a creșterii concurenței. Există loc 

pentru consolidarea participării, dar flexibilitatea și dezvoltarea formelor atipice de muncă 

devin o problemă care trebuie abordată, cu implicații asupra nivelului de sindicalizare și a 

gradului de reprezentare a intereselor personalului.       

Este dificil să ne așteptăm ca comitetele europene de întreprindere să funcționeze într-

un mod standardizat. Nevoile, atitudinile fiecărei părți, experiențele și deschiderea față de 

dialogul social sunt diferite, deși nu se poate exclude faptul că principalele bariere și 

provocări sunt similare, deoarece acestea provin din natura legislației muncii.     

 

2. Care sunt caracteristicile unui comitet european de întreprindere care funcționează 

bine și este eficient?  
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Enumerați mai multe (4-5) caracteristici și descrieți-le pe fiecare dintre ele. 

Răspunsul experților: 

Pentru început, merită subliniat faptul că funcționarea comitetelor europene de 

întreprindere s-a îmbunătățit în general, în special după transpunerea Directivei 2009/38/CE 

în legislația națională. Aprecierea rolului lor este rezultatul nu numai al introducerii unor noi 

reglementări, ci și al multor ani de dialog și al unei schimbări în abordarea partenerilor sociali 

față de participarea angajaților.  

1) Primul indicator al unui comitet european de întreprindere eficient și funcțional este 

conținutul acordului încheiat între conducerea centrală și reprezentanții angajaților. Conform 

orientărilor directivei reformate, acordurile care reglementează înființarea și funcționarea 

comitetelor trebuie să includă condițiile de modificare, încetare sau renegociere a acestora, în 

special în cazul în care se schimbă configurația sau structura societății. În plus, aceste 

acorduri trebuie să stabilească modalitățile de corelare a nivelurilor național și transnațional 

de informare și consultare a lucrătorilor, adaptate la condițiile specifice ale întreprinderii sau 

grupului de întreprinderi. Aceste modalități trebuie să respecte competențele reciproce și 

domeniile de acțiune ale organismelor de reprezentare a lucrătorilor, în special în ceea ce 

privește anticiparea și gestionarea schimbărilor. Articolul 6 din directiva reformată impune 

conducerii centrale și grupului special de negociere să negocieze într-un spirit de cooperare în 

vederea încheierii unui acord privind modalitățile detaliate de informare și consultare a 

lucrătorilor.  

2) Un aspect important este implementarea ulterioară a prevederilor acordului, cu accent 

deosebit pe atitudinea conducerii (centrală, locală), respectarea principiilor de cooperare 

adoptate, îndeplinirea obligațiilor reciproce, înțelegerea și acceptarea pozițiilor angajaților, 

luarea deciziilor conciliante de către angajator. Este vorba, de asemenea, de evaluarea rolului 

grupului special de negociere, a nivelului de protecție a delegaților, a confidențialității 

informațiilor, a organizării și funcționării comitetului european de întreprindere (numărul, 

oportunitatea, frecvența reuniunilor, suportarea costurilor, asigurarea expertizei și a 

traducerii), precum și a relației cu alte dispoziții comunitare și naționale privind practicile sau 

procedurile speciale în contextul dialogului social privind ocuparea forței de muncă și 

condițiile de muncă.  
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3) Importanța subiectelor abordate și consultate merită o atenție deosebită. După cum se 

afirmă în directiva reformată, funcționarea pieței interne include procesul de fuziuni sau 

achiziții, fuziuni transfrontaliere, întreprinderi comune și internaționalizarea acestora. Pentru a 

asigura o dezvoltare armonioasă a activităților economice, este necesar ca întreprinderile care 

își desfășoară activitatea în două sau mai multe state membre să informeze și să consulte 

reprezentanții lucrătorilor care vor fi afectați de deciziile lor. În practică, informarea și 

schimbul de opinii în cadrul acestui dialog se referă la aspecte legate de: structura 

întreprinderii sau a grupului în ansamblu; situația economică și financiară și posibila 

dezvoltare a activităților, inclusiv producția, vânzările și investițiile; ocuparea forței de muncă 

și creșterea economică; introducerea unor schimbări substanțiale în organizare, noi metode de 

lucru, procese de producție, tehnologie sau îmbunătățirea mediului; relocarea întreprinderilor 

sau a unităților, sau a unei părți substanțiale a acestora, și transferul producției către o altă 

entitate; fuziuni și divizări; reducerea sau încetarea activităților; concedieri colective. Cel mai 

mare interes îl suscită problemele legate de transferuri, restructurări, schimbarea locației 

întreprinderii, reducerea numărului de locuri de muncă, externalizarea, condițiile de muncă, 

deoarece acestea sunt adesea legate de creșterea șomajului local. Sunt adesea abordate aspecte 

legate de fenomene contemporane, precum digitalizarea, globalizarea și schimbările 

demografice, care modifică lumea muncii. O problemă actuală care afectează activitatea și 

organizarea companiei este pandemia COVID-19. Fără îndoială, consultările sunt mai ușoare 

atunci când situația economică este satisfăcătoare, compania este în creștere și investește. Pe 

de altă parte, devine o provocare serioasă să se ajungă la un acord într-o situație dificilă pentru 

companie, atunci când angajatorul intenționează să ia decizii care nu sunt acceptabile pentru 

forța de muncă. 

4) Este important ca angajatorul să aibă o abordare responsabilă în ceea ce privește 

cooperarea cu comitetul european de întreprindere, ceea ce se reflectă în transferul de 

informații cu privire la situația întreprinderii, care trebuie să fie reale și exacte. Se întâmplă să 

se desfășoare un dialog social simulat (simbolic), pentru că informațiile transmise sunt 

incomplete și întârziate, grevate de o clauză de confidențialitate nu întotdeauna justificată. În 

plus, nu există discuții de fond și responsabile, iar subiectele abordate sunt deja prejudecate, 

după anunțarea oficială a deciziei. Conducerea companiei evită să se confrunte cu problemele, 

oferă răspunsuri inexacte (evazive) și atestă caracterul unilateral al informării și consultării. 

Eficacitatea comitetului european de întreprindere este demonstrată de atitudinea diferită a 
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angajatorului, care nu se depreciază, ci depune eforturi pentru o cooperare adecvată, bazată pe 

transparență, deschidere și egalitate. 

5) Un indicator care influențează prosperitatea comitetelor europene de întreprindere este 

puterea de reprezentare a angajaților. Prezența sindicatelor cu experiență în protejarea 

drepturilor și intereselor lucrătorilor este esențială. Fluxul de informații și comunicarea cu 

forța de muncă este mai ușoară. Bunele relații cu reprezentanțele sindicale străine sunt, de 

asemenea, valoroase, deoarece acestea permit crearea de rețele, schimbul și extinderea 

cunoștințelor, permit o mai bună înțelegere a problemelor sociale și economice la nivel 

european. Este utilă apartenența la structurile sindicale europene și o politică activă comună 

de promovare și consolidare a comitetelor europene de întreprindere. Sprijinind organizațiile 

naționale, le poate fi mai ușor să influențeze conducerea centrală. Este important să avem 

voința și convingerea de a beneficia reciproc de pe urma rezolvării unor probleme care ar 

trebui să fie cunoscute la nivel internațional. Companiile cu o cultură organizațională ridicată 

și o maturitate a partenerilor sociali sunt modele de urmat. În acest caz, comitetele europene 

de întreprindere nu sunt un obstacol, ci un factor de democratizare a relațiilor industriale și de 

construire a dialogului în cadrul dezvoltării economice durabile.  

      

3. Ce concluzii pot fi trase din analiza raportului Comisiei Europene privind punerea în 

aplicare de către statele membre a Directivei 2009/38/CE privind instituirea unui 

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

a lucrătorilor în întreprinderile și grupurile de întreprinderi de dimensiune 

comunitară (reformare)? Scopul este de a identifica punctele slabe și domeniile de 

îmbunătățire identificate de CE în ceea ce privește sectorul comerțului și al 

serviciilor.  

 

Răspunsul experților: 

Punctele slabe identificate și posibilitățile de îmbunătățire identificate pentru comitetul 

european de întreprindere se aplică atât serviciilor, cât și comerțului. Nu există deficite 

speciale cu care aceste sectoare să se diferențieze în mod clar după punerea în aplicare a 

Directivei 2009/38/CE. În ciuda eterogenității performanței comitetului european de 

întreprindere, problemele sunt similare. Acestea apar cu o intensitate diferită, care depinde de 

situația companiei în cauză. Soluția acestora este influențată de motivația, angajamentul, 

abilitățile de negociere și pregătirea de fond a reprezentanților angajaților, precum și de 
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atitudinea conducerii centrale care indică strategia de management pe care o urmărește. 

Evaluarea punerii în aplicare a directivei reformate arată că aceasta a avut un efect pozitiv și a 

impulsionat crearea de comitete europene de întreprindere și renegocierea acordurilor 

existente, dar nu a oprit tendința de scădere a numărului acestora. Deși a îmbunătățit claritatea 

cadrului juridic, a sporit gradul de conștientizare și de înțelegere a transnaționalității și a 

asigurat adecvarea și flexibilitatea soluțiilor, nu a reușit să depășească barierele multiple și 

complexe care rezultă adesea din atitudinile și abordările angajatorilor față de reglementare, 

din structura și dimensiunea în schimbare a întreprinderilor și din stabilirea în țări cu o tradiție 

slabă în materie de dialog social, care au împiedicat crearea sau consolidarea comitetelor 

europene de întreprindere existente. Directiva reformată a îmbunătățit informarea lucrătorilor 

în ceea ce privește calitatea și acoperirea, dar s-a dovedit mai puțin eficientă în ceea ce 

privește consultarea. Deși membrii comitetului european de întreprindere au dreptul de a-și 

exprima opiniile, influența lor reală asupra procesului decizional este slabă, în special atunci 

când are loc o restructurare. Deși există exemple izolate care confirmă implicarea comitetului 

european de întreprindere în negocierea acordurilor colective transnaționale, ceea ce 

reprezintă o realizare majoră, având în vedere lipsa de competență formală a acestora în acest 

domeniu. Avantajul directivei reformate este că oferă statelor membre libertatea de a adapta 

dispozițiile sale la relațiile de muncă și la sistemele juridice naționale, în special în ceea ce 

privește stabilirea modalităților de desemnare sau de alegere a reprezentanților lucrătorilor, 

protecția acestora și stabilirea unor sancțiuni adecvate pentru încălcări. De aici nu rămâne 

decât să se difuzeze normele de înființare a comitetului european de întreprindere și să se 

evidențieze avantajele acestuia, explicând importanța informării și a consultării. Practica 

variază, din cauza slăbiciunii dialogului social în unele țări, a ordinii juridice diferite 

(universalitatea și uniformitatea legislației), a voinței și inițiativei insuficiente din partea 

lucrătorilor, a rezistenței din partea angajatorilor, a fragmentării întreprinderilor din ambele 

sectoare și a lipsei de sindicalizare a acestora, a dificultăților organizatorice. Problema este 

reprezentată de cunoștințele insuficiente și de pregătirea inadecvată a membrilor pentru 

funcțiile lor în cadrul comitetului european de întreprindere. Prin urmare, este important să se 

ofere formare pentru a crește competența și profesionalismul cooperării.          

 

LISTA DEFICITELOR COMUNE ALE COMITETELOR EUROPENE DE 

ÎNTREPRINDERE PENTRU SECTORUL COMERȚULUI ȘI AL SERVICIILOR 
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Atunci când se descriu deficitele, acestea ar trebui să fie defalcate separat pentru fiecare 

dintre cele două sectoare: comerț și servicii, în cazul în care experții au identificat astfel de 

distincții. În cazul în care sunt recunoscute probleme similare, acestea ar trebui prezentate 

împreună.  

       

      * 

PRIMUL TIP DE DEFICIT 
Comunicarea insuficientă între membrii comitetului european de întreprindere la nivel 

internațional și forța de muncă și conducerea întreprinderii.   

Acest tip de deficit există în ambele sectoare, dar este posibil să fie mult mai pronunțat în 

sectorul serviciilor, din cauza complexității și diversității mai mari a activităților și a 

dispersiei reprezentării sindicale. Există, de asemenea, diferențe între sectoare în ceea ce 

privește eficiența impactului și condițiile de funcționare a comitetelor europene de 

întreprindere.  

MOTIVELE DEFICITULUI  
Motivele pentru comunicarea insuficientă și incompletă pot varia. Acestea depind de voința 

angajatorului și de simțul obligației acestuia de a furniza informații complete și actualizate 

membrilor comitetului european de întreprindere. Este important să înțelegeți conținutul 

furnizat și să îl interpretați corect. O problemă practică este reprezentată de cunoașterea 

limbilor străine și de asigurarea traducerilor. Există situații în care conducerea centrală face 

o comunicare superficială de teama unei reacții negative din partea comitetului european de 

întreprindere sau comunică documente complexe cu o rezervă de confidențialitate, de care 

uneori se abuzează. Uneori, aspectele legate de angajați sunt omise în mod deliberat ca 

fiind probleme dificile și conflictuale care evidențiază diferențele dintre părți în ceea ce 

privește modul în care acestea își protejează propriile interese.      

EFECTELE DEFICITULUI  
Este important să comunicăm într-un mod clar, transparent și deschis. În caz contrar, 

nemulțumirea crește în rândul forței de muncă, există dezinformare și o lipsă de consultare 

reală și substanțială, ceea ce poate duce la conflicte și nemulțumire colectivă în rândul 

lucrătorilor.  

MODALITĂȚI DE ELIMINARE/REDUCERE A DEFICITULUI 
RECOMANDĂRI DE ACȚIUNI 

Un sistem omogen și formalizat de schimb de informații care să asigure pregătirea adecvată 

a comitetelor europene de întreprindere pentru a acționa la nivel internațional poate fi util. 
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Informațiile ar trebui să fie furnizate utilizând canale (mijloace) de comunicare moderne. 

Datorită noilor tehnologii, sunt create condiții pentru colectarea de date relevante și 

furnizarea de cunoștințe la distanță. Instruirea poate avea loc într-o formulă modernă (e-

learning). Un flux eficient și larg răspândit de mesaje asigură cooperarea între membrii 

comitetului european de întreprindere și o exprimare pe o singură voce în fața conducerii 

întreprinderii. Ar trebui puse la dispoziție instrumente adecvate de cooperare, ar trebui 

utilizate platforme (spații) de comunicare virtuală. Există oportunități de îmbunătățire 

(dinamizare) a cooperării, acestea trebuie doar puse în aplicare. Angajatorii ar trebui să aibă 

grijă să creeze o infrastructură adecvată și să introducă dispoziții relevante în contracte și 

acorduri care să definească principiile de funcționare a comitetului european de 

întreprindere.      

 

** 

CEL DE AL DOILEA TIP DE DEFICIT 
Reprezentarea inadecvată din partea conducerii companiei și atitudinile diferite aferente. 

Participarea la reuniuni ale personalului de nivel inferior fără autoritate decizională.       

MOTIVELE DEFICITULUI  
Problema este o atitudine negativă față de rolul și puterea comitetelor europene de 

întreprindere, în special incapacitatea de a vedea beneficiile pe termen lung ale dialogului 

social. Este important să fim conștienți și convinși de coresponsabilitatea lucrătorilor, de 

implicarea lor din ce în ce mai mare și să nu privim prin prisma costurilor sau a cooperării 

care necesită mult timp.  

EFECTELE DEFICITULUI  
Tratarea comitetelor europene de întreprindere ca pe o obligație oneroasă, mai degrabă 

decât ca pe un forum de cooperare cu forța de muncă. Angajatorii acceptă comitetele 

europene de întreprindere doar pentru că sunt obligați să facă acest lucru, ceea ce nu 

contribuie la dezvoltarea dialogului social, inclusiv la realizarea dreptului la informare și 

consultare. Apoi, activitatea este redusă, comitetele europene de întreprindere nu 

funcționează corespunzător, nu există discuții de fond.  

MODALITĂȚI DE ELIMINARE/REDUCERE A DEFICITULUI 
RECOMANDĂRI DE ACȚIUNE 

Solicitarea implicării unui organism care este autorizat să acționeze în numele angajatorului 

în conformitate cu legislația națională. În conformitate cu definiția de la articolul 2 din 
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directiva reformată, prin "conducere centrală" se înțelege conducerea centrală a 

întreprinderii de dimensiune comunitară sau a întreprinderii care deține controlul în cazul 

unui grup de astfel de întreprinderi.  

Conștientizarea ar trebui să fie crescută și încurajată, deoarece este mai bine să îndeplinești 

anumite îndatoriri din convingere și respect pentru cealaltă parte decât prin constrângere și 

amenințare cu sancțiuni. O abordare responsabilă a cooperării este evidențiată de 

reprezentarea obligatorie din punct de vedere legal a angajatorului.      

 

*** 

CEL DE AL TREILEA TIP DE DEFICIT 
Eșecul de a exploata potențialul economiei digitale. Fenomenul digitalizării devine o 

caracteristică permanentă a lumii moderne, o provocare a societății informaționale 

emergente. Prin urmare, ar trebui să fie mai bine utilizată pentru a consolida comitetele 

europene de întreprindere în sectorul serviciilor, dar și în comerț. Merită să remarcăm 

distincția între ritmul de dezvoltare digitală în serviciile publice și cel al serviciilor private.    

MOTIVELE DEFICITULUI  
Economia digitală este de natură universală, afectând toate industriile și un număr tot mai 

mare de tranzacții. Ceea ce îl diferențiază în funcție de sector este amploarea problemelor și 

cererea diferită de noi soluții tehnologice, inclusiv accesibilitatea sporită la internet și la 

resursele sale și punerea în aplicare a mecanismelor electronice în afaceri. Este vorba 

despre utilizarea diferitelor tipuri de aplicații și soluții pentru servicii și comunicare cu 

clienții sau pentru gestionarea proceselor interne ale întreprinderilor, îmbunătățirea muncii, 

crearea imaginii, contactul cu mediul înconjurător. Deficitele și întârzierile de dezvoltare 

sunt vizibile, care ar trebui eliminate pentru a crește competitivitatea întreprinderilor și 

atractivitatea locurilor de muncă. Acestea sunt, de asemenea, perceptibile în activitatea 

sindicală, ceea ce se traduce prin slăbiciuni în funcționarea comitetului european de 

întreprindere. Diferiți factori influențează digitalizarea, în principal condițiile economice, 

de infrastructură și sociale.        

EFECTELE DEFICITULUI  
Economia digitală creează mari asimetrii. Există zone - atât în ceea ce privește subiectul, 

cât și spațiul - care sunt foarte puțin dezvoltate. Apare excluziunea digitală. Tehnologia 

învechită afectează în mod negativ activitățile întreprinderilor și se traduce în nivelul de 

modernitate al sindicatelor în implementarea și aplicarea soluțiilor digitale. Un rol 
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important îl joacă tipul (specificitatea) muncii și calificările profesionale, deoarece există 

cerințe diferite pentru un specialist, un manager, decât pentru un angajat care îndeplinește 

sarcini fizice simple. Există diferite forme de angajare și condiții de muncă, precum și 

cererea de digitalizare. Dacă companiile vor să fie competitive și doresc să își mențină 

avantajul pe piață, trebuie să treacă prin transformarea digitală.       

MODALITĂȚI DE ELIMINARE/REDUCERE A DEFICITULUI 
RECOMANDĂRI DE ACȚIUNI 

Companiile ar trebui să implementeze strategii digitale adaptate la activitatea și la modelul 

lor de afaceri. Într-adevăr, digitalizarea devine un instrument cheie pentru a crește eficiența 

(exemplele includ serviciile bancare, comerțul electronic, telesales, comerțul electronic 

(experiența Amazon), e-consultanță) și pentru a construi un brand global. Formele 

tradiționale de activism sunt neatractive. Este necesară implicarea sindicatelor într-un 

proces continuu de schimbare și îmbunătățire a competențelor IT, de comunicare 

electronică, de cunoaștere a modului de utilizare a echipamentelor, pentru că trebuie să 

existe un echilibru în modul de comunicare și de asimilare a conținutului.  

Angajații trebuie să fie pregătiți pentru inovație, atipicitate, flexibilitate, rapiditate de 

acțiune. Acest lucru este valabil în special pentru servicii și comerț, ca sectoare sensibile la 

noile fenomene din economie (de exemplu, munca pe platformă, munca la distanță), bazate 

pe ocuparea forței de muncă nestandardizată. Prin urmare, o provocare majoră este 

standardizarea condițiilor de muncă la nivel internațional și desfășurarea dialogului social.    

 

**** 

CEL DE AL PATRULEA TIP DE DEFICIT 
Sindicalizarea insuficientă. Influența insuficientă a organizațiilor sindicale asupra modului 

în care sunt conturate relațiile de muncă, din cauza naturii specifice a întreprinderilor care 

operează în sectorul serviciilor și în cel al comerțului.     

MOTIVELE DEFICITULUI  
Reticența socială, lipsa de conștientizare a beneficiilor, individualizarea, lipsa de 

solidaritate, concentrarea pe dezvoltarea propriei cariere, schimbarea generațiilor, angajarea 

atipică, libera circulație a lucrătorilor. Un fenomen comun este dezvoltarea unor forme 

flexibile de muncă, atât în ceea ce privește temeiul juridic, cât și în ceea ce privește 

organizarea acesteia. Abaterea de la ocuparea tipică (clasică) a forței de muncă este vizibilă 

în special în comerț și servicii. Noile condiții și oportunități de dezvoltare economică și 
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civilizațională au ca rezultat răspândirea corporațiilor transnaționale, crearea de economii 

interdependente, penetrarea societăților, extinderea serviciilor de masă ca răspuns la nevoile 

populației, indiferent de localizarea sa spațială. Are loc o globalizare multidimensională 

(economică, tehnică, socio-culturală, politică). Acest lucru este vizibil în extinderea pieței 

mondiale, concentrarea și integrarea activităților de afaceri, liberalizarea comerțului și 

libera circulație a capitalului (material și financiar), apariția corporațiilor financiare, de 

servicii și industriale internaționale și a concurenței generale aferente, lipsa restricțiilor 

privind realizarea de investiții în afaceri, accelerarea internaționalizării relațiilor economice, 

consolidarea interdependenței acestora și penetrarea și convergența clară a piețelor, în 

special între statele membre ale UE. Din punct de vedere social, universalismul este 

evidențiat în principal prin atitudini și orientări generale, un stil de viață al consumatorilor 

care favorizează extinderea ofertelor comerciale și de servicii, atât în ceea ce privește 

serviciul în sine, cât și modul în care acesta este furnizat, mobilitatea persoanelor, cauzată 

în principal de migrația economică, apariția unor noi instituții și forme de organizare, libera 

circulație a informațiilor, extinderea și intensificarea interconectării, precum și amestecul 

de culturi, concepții și valori. Un fenomen contemporan este integrarea mai strânsă nu 

numai a țărilor, ci și a oamenilor, cauzată de reducerea enormă a costurilor de transport și 

telecomunicații și de eliminarea barierelor artificiale în calea fluxului de bunuri, servicii, 

capital, cunoștințe și oameni. Motivul acestei integrări este de natură economică, socială și 

civilizațională, incluzând protecția mediului, schimbările demografice, progresul științific și 

tehnologic, securitatea și protecția sănătății (lupta împotriva epidemiilor). Corporațiile 

transnaționale desfășoară activități foarte complexe care implică, printre altele, transferul de 

capital, tehnologie, soluții juridice, modele culturale, metode de management, precum și 

încheierea de alianțe strategice globale (fuziuni și achiziții) pentru a domina piața. Acestea 

contribuie la restructurarea sectoarelor, activează spiritul antreprenorial local (regional), 

transmit noi forme de muncă și modele de management și necesită îmbunătățirea constantă 

a calificărilor profesionale. Acestea nu se închid la domeniul național în căutarea resurselor 

umane limitate. Dimpotrivă, acestea își verifică disponibilitatea în toate părțile posibile din 

Europa și din lume. De aici și determinarea lor de a depăși barierele în calea fluxului 

internațional de forță de muncă. Totalitatea schimbărilor semnalate are ca rezultat o nouă 

perspectivă asupra ocupării forței de muncă. În ambele sectoare, formele flexibile și atipice 

de organizare și desfășurare a activității sunt populare, în special atunci când nu este 

necesar un contact direct cu clientul. Acest lucru se referă în principal la zona de back-
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office (de exemplu, gestionarea aspectelor contabile, juridice, de consultanță și de control). 

De asemenea, se dezvoltă centrele de apeluri, centrele de offshoring și centrele de servicii 

partajate. Homesourcing-ul, care constă în transferul unor întregi modele de afaceri de la o 

întreprindere (birou) către lucrătorii la domiciliu, cu echipamente TIC adecvate, ca un fel de 

combinație între externalizare și telemuncă, capătă din ce în ce mai multă importanță. O 

altă formă este utilizarea platformelor online pentru a pune în legătură companii, instituții 

sau persoane fizice cu antreprenori pentru anumite lucrări. Aceste tipuri de activități sunt 

însoțite de contracte care nu sunt de muncă, în conformitate cu dreptul civil. Specificul este 

reprezentat de contracte temporare, pe termen scurt, adesea stabilite prin intermediul 

agențiilor, contracte B2B, muncă online. Adesea, angajatul acționează ca un lucrător 

independent, cu riscuri de afaceri și costuri de muncă. În cazul muncii la distanță, problema 

este izolarea și marginalizarea, lipsa de integrare în forța de muncă și lipsa oportunității de 

a se bucura de privilegii. Toate acestea conduc la o asimetrie excesivă în relația dintre 

părțile la raportul de muncă. Condițiile de muncă și salariile sunt în mare parte 

nesatisfăcătoare. Disparitățile în ceea ce privește respectarea drepturilor lucrătorilor sunt 

evidente în cazul în care sarcinile care trebuie îndeplinite sunt simple, fizice, de rutină, nu 

necesită calificări profesionale specifice sau sunt îndeplinite de străini. O problemă 

suplimentară este gradul scăzut de conștientizare a nevoii de sindicalizare și o situație 

nefavorabilă a ocupării forței de muncă. Lucrătorii temporari, lucrătorii offline, contractorii 

externi sunt categorii care nu sunt interesate de sindicalizare. Prin urmare, nu există o 

reprezentare adecvată pentru a le proteja interesele colective, pentru a asigura respectarea 

reglementărilor sau pentru a participa la procesul de participare. Prin urmare, este necesar 

să se consolideze activitatea sindicală.                                

EFECTELE DEFICITULUI  
Slăbiciunea dialogului, rolul insuficient al sindicatelor, incapacitatea de a asigura o 

protecție adecvată a lucrătorilor, libertatea excesivă a angajatorului în gestionarea 

întreprinderii, impactul insuficient al mecanismelor transnaționale de informare și 

consultare.     

MODALITĂȚI DE ELIMINARE/REDUCERE A DEFICITULUI 
RECOMANDĂRI DE ACȚIUNI 

Lucrătorii trebuie să fie încurajați să se înscrie în sindicate și convinși de utilitatea și 

subsidiaritatea acestora. Trebuie să ne apropiem de tineri și să le arătăm atractivitatea de a 

adera la un sindicat. În contextul funcționării comitetului european de întreprindere, este 
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necesar să se îmbunătățească comunicarea între sindicatele naționale, să se sporească 

implicarea organizațiilor europene (sectoriale) prin crearea unei platforme de cooperare, a 

unei rețele, pentru a asigura coerența și uniformitatea protecției. Este nevoie de o strategie 

de organizare a unor structuri noi, adaptate la situația din diferite țări și sectoare. Un 

element comun în majoritatea inițiativelor ar trebui să fie crearea unor comisii sau comitete 

speciale pentru anumite categorii de lucrători care se disting prin caracteristici sociale și 

profesionale, pentru a integra și activa mediul, pentru a include problemele acestor grupuri 

în programele și activitățile sindicale. Este utilă pentru a forma, recruta și pregăti viitorii 

lideri pentru funcții specifice, pentru a moderniza imaginea externă a sindicatelor, care este 

asociată în mod stereotip cu persoane în vârstă care lucrează în industrii învechite.          

 

***** 

CEL DE AL CINCILEA TIP DE DEFICIT 
Competența și aptitudinile insuficiente ale reprezentanților comitetului european de 

întreprindere. 

 

MOTIVELE DEFICITULUI  
Reprezentanții comitetului european de întreprindere nu au o pregătire substanțială pentru a 

aborda problemele legate de dialogul social. Un alt obstacol este lipsa de cunoaștere a 

limbilor străine (în special a limbii engleze), precum și lipsa de înțelegere a diferențelor 

dintre sistemele juridice, condițiile istorice și constituționale, cultura organizațională și 

mentalitatea societății dintr-o anumită țară, care pot fi utile în construirea de relații 

transnaționale și în consolidarea legăturilor dintre membrii comitetului european de 

întreprindere.   

EFECTELE DEFICITULUI  
Deficitele de competență afectează negativ eficiența activității comitetului european de 

întreprindere, a cărui putere de influență este insuficientă. Este mai dificil să se asigure o 

bună cooperare, să se înțeleagă motivele acțiunilor angajatorului și să se realizeze un 

schimb eficient de informații și consultări. Nu există o abordare de management central 

adecvată în ceea ce privește dialogul și participarea angajaților. Din partea întreprinderii, 

există o superioritate aparentă și o poziție dominantă, ceea ce înseamnă adesea că rolul 

comitetului european de întreprindere este marginalizat.   

MODALITĂȚI DE ELIMINARE/REDUCERE A DEFICITULUI 
RECOMANDĂRI DE ACȚIUNI 
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Comitetele europene de întreprindere funcționează din ce în ce mai bine datorită 

profesionalizării, lucru care trebuie subliniat, deoarece procesul de îmbunătățire a acestora 

este unul pe termen lung. Formarea sistematică a membrilor comitetului european de 

întreprindere este necesară pentru a dobândi sau a completa cunoștințele profesionale. Din 

cauza comprimării timpului și a spațiului, a necesității de a se adapta la condițiile în 

schimbare și a aprofundării interdependenței și a legăturilor economice, a unificării 

multiple a vieții sociale, devine din ce în ce mai importantă formarea continuă pentru a face 

față provocărilor pe care le ridică nu numai compania, ci și întregul sector. Întâlnirile la 

nivel internațional sunt utile pentru a face schimb de experiență, de bune practici și pentru a 

căuta modele de rezolvare a problemelor. Eficiența activităților membrilor depinde în mare 

măsură de abilitățile de comunicare care rezultă din cunoașterea limbilor străine, precum și 

de posesia unor abilități de negociere. Este de dorit un acces mai ușor la expertiză și 

consiliere. Un coordonator extern cu competențe de negociere în numele comitetului 

european de întreprindere ar putea fi de mare ajutor, la fel ca și utilizarea mai largă a 

specialiștilor care, prin pregătirea analizelor și explicarea subiectelor înainte de întâlnirile 

cu conducerea centrală, ar ajuta membrii consiliului să asimileze aspectele economice, 

organizatorice și de producție ale întreprinderii. În acest fel, fluxul de informații și 

consultarea este îmbunătățit. Este important să se selecteze reprezentanți ai comitetului 

european de întreprindere care au predispoziții pentru îndeplinirea funcțiilor și sunt capabili 

să acționeze în mod responsabil. De cele mai multe ori, aceștia sunt reprezentanți ai 

autorităților organizațiilor sindicale ale întreprinderilor. Profesionalismul lor este dovedit 

nu numai de cunoștințele lor în materie de fond, ci și de capacitatea lor de a rezolva diverse 

probleme, de abilitățile de relaționare și de pregătirea organizatorică. Aceștia sunt capabili 

să folosească experiența pe care au dobândit-o pentru a proteja drepturile și interesele 

lucrătorilor.    

Cunoașterea subiectului face ca discuțiile să fie concrete, factuale și la un nivel egal. Este 

mai ușor de înțeles complexitatea diverselor fenomene și rațiunea pentru inițierea unor 

acțiuni specifice. Ca urmare, acordurile sunt respectate și puse în aplicare, deoarece 

conducerea companiei devine deschisă la cooperare și ia în serios sindicatele ca pe un aliat 

în rezolvarea problemelor dificile, ceea ce dovedește că dialogul este constructiv, bazat pe 

transparență și egalitate, iar un comitet european de întreprindere funcțional este un sprijin 

real pentru angajați, indiferent de țara de origine a membrilor săi, ceea ce reprezintă un 

mare avantaj în cazul structurilor nou înființate. 
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****** 

CEL DE AL ȘASELEA TIP DE DEFICIT 
Transparența și eficacitatea insuficientă a legislației. 

 

MOTIVELE DEFICITULUI  
Printre motivele acestor deficite se numără caracterul vag și general al dispozițiilor 

Directivei 2009/38/CE reformată, ca act inițial de creare a obiectivelor, principiilor și 

funcționării comitetelor europene de întreprindere. În plus, există îndoieli de interpretare 

care decurg din dispozițiile naționale care nu simplifică procesul de înființare și funcționare 

a unui comitet european de întreprindere. O problemă suplimentară este reprezentată de 

funcția slabă de sancționare a reglementărilor, care nu obligă la respectarea standardelor. 

Există o lipsă de control și de supraveghere a punerii în aplicare a dreptului la informare și 

consultare. Angajatorii interpretează legea în favoarea lor și evită să își îndeplinească 

obligațiile care le revin în cadrul comitetului european de întreprindere. Deși directiva a 

îmbunătățit și a clarificat dispozițiile, încă se mai produc abuzuri, deoarece conducerea 

caută modalități mai viclene de a falsifica dialogul. Nu există instrumente juridice care să 

permită comitetelor europene de întreprindere să solicite în mod eficient informarea și 

consultarea.      

EFECTELE DEFICITULUI  
Comitetele europene de întreprindere nu își îndeplinesc în mod adecvat sarcinile privind 

informarea și consultarea ca expresie a participării angajaților în întreprinderile 

transnaționale. Nu există o platformă comună pentru schimbul de poziții cu privire la 

aspectele economice și de ocupare a forței de muncă care determină viitorul relațiilor de 

muncă în fiecare țară în care își desfășoară activitatea. Nu există sau există o sinergie 

limitată, un simț al dreptății și al solidarității între lucrători. Comunicarea, schimbul de 

bune practici și de experiențe în vederea elaborării, înțelegerii și punerii în aplicare a 

soluțiilor la problemele multinaționale sunt limitate.  

MODALITĂȚI DE ELIMINARE/REDUCERE A DEFICITULUI 
RECOMANDĂRI DE ACȚIUNI 

Este nevoie de o inițiativă legislativă sau de o revizuire a acordurilor existente privind 

comitetele europene de întreprindere pentru a modifica dispozițiile în vederea prevenirii 

neregulilor. Trebuie avută în vedere o monitorizare adecvată a funcționării comitetelor 
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europene de întreprindere, care funcționează într-un mod inadecvat, uneori mascat. 

Sarcinile de monitorizare ar putea fi îndeplinite de organisme interne special create, formate 

din reprezentanți ai partenerilor sociali și experți, pentru a verifica organizarea și activitățile 

comitetelor europene de întreprindere, pentru a verifica capacitatea acestora de a îndeplini 

în mod corespunzător competențele care le sunt atribuite, pentru a efectua evaluări, pentru a 

întocmi rapoarte, pentru a face schimb de observații și propuneri în vederea armonizării 

standardelor. În caz de dezacorduri (litigii), aceste organisme ar avea competențe de 

mediere (conciliere), permițând organizarea de mese rotunde, dacă este necesar cu sprijin 

extern (de exemplu, structuri sindicale europene). Aceștia ar trebui să dispună de 

instrumente adecvate pentru a influența angajatorii, pentru a-i convinge și chiar pentru a le 

recomanda să coopereze cu comitetul european de întreprindere. Este important ca aceste 

organisme să aibă autoritatea și ponderea necesare, deoarece numai astfel vor putea face 

față provocărilor legate de monitorizarea și coordonarea activităților comitetului european 

de întreprindere.                  

Sancțiunile prea slabe pentru nerespectarea de către angajatori a legislației privind 

comitetul european de întreprindere justifică necesitatea de a spori regimul directivei și al 

reglementărilor naționale. Restricțiile financiare ridicate pot fi eficiente. Ar trebui avute în 

vedere soluții de punere în aplicare pentru a clarifica procedurile, calendarul și frecvența 

reuniunilor comitetului european de întreprindere.  

 

LISTA PROVOCĂRILOR COMUNE ALE COMITETELOR EUROPENE DE 

ÎNTREPRINDERE PENTRU SECTORUL COMERȚULUI ȘI AL SERVICIILOR 

 

Atunci când se descriu provocările, acestea ar trebui să fie defalcate separat pentru fiecare 

dintre cele două sectoare: comerț și servicii, în cazul în care experții au identificat astfel de 

distincții. În cazul în care sunt recunoscute recomandări și orientări similare, acestea ar trebui 

prezentate împreună.  

      * 

PRIMUL TIP DE PROVOCARE CARE CORESPUNDE DEFICITULUI IDENTIFICAT 
Îmbunătățirea comunicării între toate părțile implicate în procesul de informare și 

consultare, și anume, membrii comitetului european de întreprindere, forța de muncă și 

reprezentanții acesteia, conducerea (centrală, națională) a întreprinderii.    

DESCRIEREA MODULUI DE PUNERE ÎN APLICARE/REALIZARE A 
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OBIECTIVULUI 
Este vorba despre o mai bună utilizare a mijloacelor electronice de comunicare, în urma 

digitalizării crescânde și a dezvoltării noilor tehnologii, precum și despre organizarea de 

întâlniri față în față, care sunt mai potrivite pentru a susține relațiile interpersonale, așa cum 

a confirmat în mod clar pandemia COVID-19. În fața evoluțiilor neașteptate care afectează 

condițiile de muncă, rolul comitetelor europene de întreprindere nu poate fi supraestimat. 

Lucrătorii se așteaptă să fie informați și consultați pentru a-și asigura protecția juridică și 

pentru a ști ce urmează să se întâmple în cadrul companiei.  

Contactul direct este deosebit de necesar atunci când colaborarea este la distanță, la 

distanță.   

 

      ** 

CEL DE-AL DOILEA TIP DE PROVOCARE CARE CORESPUNDE DEFICITULUI 
IDENTIFICAT 

să se asigure că managementul întreprinderii este reprezentat în mod corespunzător și are o 

atitudine respectuoasă față de participarea angajaților sub forma unui comitet european de 

întreprindere.  

 

DESCRIEREA MODULUI DE PUNERE ÎN APLICARE/REALIZARE A 
OBIECTIVULUI 

Solicitarea participării conducerii centrale la punerea în aplicare a dreptului la informare și 

consultare transnațională a lucrătorilor. Publicarea comportamentului abuziv al 

angajatorilor care refuză să se angajeze într-un dialog autentic. desfășurarea de acțiuni de 

sensibilizare, care să influențeze imaginea întreprinderii, făcând referire la standardele sau 

măsurile naționale care ar trebui să garanteze îndeplinirea obligațiilor celor implicați în 

înființarea și funcționarea comitetului european de întreprindere. Un punct de referință este 

articolul 11 din directivă, care prevede instituirea unor proceduri administrative sau 

judiciare adecvate.   

 

*** 

CEL DE-AL TREILEA TIP DE PROVOCARE CARE CORESPUNDE DEFICITULUI 
IDENTIFICAT 

Realizarea potențialului economiei digitale.  
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DESCRIEREA MODULUI DE PUNERE ÎN APLICARE/REALIZARE A 
OBIECTIVULUI 

Digitalizarea în domeniul dialogului social devine o necesitate urgentă, o provocare majoră, 

confirmată de fenomenele contemporane, în special de pandemia COVID-19, care obligă la 

contacte la distanță pentru a rămâne la adăpost de morbiditatea în masă a societății. 

Companiile se bazează din ce în ce mai mult pe tehnologiile moderne de informare și 

comunicare, iar acest lucru ar trebui să fie urmat de reprezentarea angajaților, astfel încât 

aceștia să-și poată adapta pregătirea materială și organizațională la cerințele și așteptările 

angajatorului în ceea ce privește nivelul de sofisticare digitală. Progresul în domeniul 

comunicării electronice influențează modul de funcționare a sindicatelor, care nu-și pot 

pierde valabilitatea în ciuda dezvoltării unor forme flexibile de angajare bazate pe sisteme 

electronice.                   

 

**** 

CEL DE-AL PATRULEA TIP DE PROVOCARE CARE CORESPUNDE DEFICITULUI 
IDENTIFICAT 

Consolidarea rolului sindicatelor prin creșterea numărului de membri, crearea de rețele și 

crearea de structuri naționale (regionale), sectoriale și internaționale pentru a sprijini 

comitetele europene de întreprindere.  

DESCRIEREA MODULUI DE PUNERE ÎN APLICARE/REALIZARE A 
OBIECTIVULUI 

Forța sindicatelor naționale se traduce în organizații internaționale care au mai multă 

influență asupra întreprinderilor de dimensiune comunitară. De aici și necesitatea unor 

relații mai strânse în cadrul structurilor europene. O altă provocare este aceea de a asigura 

creșterea numărului de membri. Potențialul este creat de tineri, care pot fi contactați prin 

intermediul instrumentelor și canalelor IT (rețelele sociale) și a persoanelor potrivite 

(bloggeri, youtuberi). Este nevoie de o nouă înfățișare și de o remodelare a organizațiilor 

sindicale pentru ca acestea să devină o reprezentare atractivă a lucrătorilor. Trebuie 

împiedicată fragmentarea și politizarea sindicatelor. Aceste caracteristici, care sunt o 

moștenire a tranziției în țările din Europa Centrală și de Est, sunt percepute ca fiind 

slăbiciune și dependență de puterea publică. Provocarea este reprezentată de bunele 

practici, deoarece problemele nu sunt întotdeauna cauzate de natura legislației. Este logic să 

se stabilească o legătură mai strânsă între sindicate și comitetul european de întreprindere, 

astfel încât să existe o dublă reprezentare a forței de muncă care să garanteze echitatea, 
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credibilitatea și eficiența. În cazul în care majoritatea lucrătorilor aparțin unei organizații 

sindicale cu reprezentanți în cadrul comitetului european de întreprindere, puterea de 

influență este mai mare, există un acces mai larg la cunoștințe și un flux mai eficient de 

informații. În cazul unei reprezentări independente (nesindicalizate), este mult mai dificil să 

se obțină satisfacție în ceea ce privește funcționarea comitetului european de întreprindere, 

să se creeze o rețea de contacte și legături, să se asigure o bună cooperare și să se 

influențeze pozițiile (avizele) pregătite. Prin urmare, poziția sindicatelor este crucială.                         

 

***** 

CEL DE AL CINCILEA TIP DE PROVOCARE CARE CORESPUNDE DEFICITULUI 
IDENTIFICAT 

Creșterea competenței și a abilităților reprezentanților comitetului european de 

întreprindere.  

 

DESCRIEREA MODULUI DE PUNERE ÎN APLICARE/REALIZARE A 
OBIECTIVULUI 

Formarea și diverse forme de perfecționare (certificate) sunt importante, precum și 

diseminarea cunoștințelor prin elaborarea de manuale, comentarii, rapoarte în domenii utile 

pentru procesul de informare și consultare. În acest context, este util articolul 10 din 

directivă, care stipulează că membrii comitetului european de întreprindere au acces la 

formare fără pierderea remunerației, în măsura în care aceasta este considerată necesară 

pentru exercitarea funcțiilor de reprezentare într-un mediu internațional. Este nevoie de 

facilități de expertiză, organizatorice, financiare și tehnologice pentru ca partenerii sociali 

să poată implica și sprijini mai bine comitetul european de întreprindere.  

 

****** 

CEL DE AL ȘASELEA TIP DE PROVOCARE CARE CORESPUNDE DEFICITULUI 
IDENTIFICAT 

Transparența și eficacitatea legislației. 

 
DESCRIEREA MODULUI DE PUNERE ÎN APLICARE/REALIZARE A 

OBIECTIVULUI 
Cea mai amplă cerere este modificarea legislației existente. Este justificată o revizuire a 

practicilor naționale. O interpretare diferită, o înțelegere mai clară a termenilor nedefiniți 
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din directivă (de exemplu, informații confidențiale, mijloace adecvate de executare a 

obligațiilor, lucru în spirit de cooperare) pot contribui, de asemenea, la îmbunătățirea 

funcționalității comitetului european de întreprindere. Obligațiile reciproce dintre 

conducere și membrii comitetului european de întreprindere trebuie revizuite pentru a 

elimina practicile neloiale, pentru a dezvolta o bază mai solidă pentru cooperare și pentru a 

asigura protecția intereselor comune.  

 

******* 

ALTE TIPURI DE PROVOCĂRI 
1. Sensibilizarea partenerilor sociali pentru a asimila diferențele dintre societățile din statele 

membre și pentru a căuta cele mai bune soluții (constructive) în ceea ce privește relațiile 

industriale și negocierile colective la nivel transnațional care afectează funcționarea 

comitetelor europene de întreprindere. 

2. Implicarea comitetelor europene de întreprindere în chestiuni legate de termenii și 

condițiile de muncă, în ciuda capacității sale limitate de a influența angajatorul, dar cu 

competența de a purta un dialog.        

3. Crearea de rapoarte pentru a analiza acțiunile necorespunzătoare ale conducerii 

companiei și elaborarea de strategii pentru a preveni neregulile și concurența neloială.     

4. Îmbunătățirea organizatorică a comitetelor europene de întreprindere (planificare, 

regularitatea activităților).   

5. Introducerea altor modalități (alternative) de a purta dialogul decât reuniunile comitetului 

european de întreprindere, care nu funcționează bine în cazul unui număr mare de membri. 

6. Comprehensiunea și coerența activităților, deschiderea către inovare, promovarea 

comitetelor europene de întreprindere.   

 

* 

INDICATORI COMUNI DE EVALUARE A COMITETELOR EUROPENE DE 

ÎNTREPRINDERE PENTRU SECTORUL COMERȚULUI ȘI AL SERVICIILOR 

În funcție de perioada de raportare adoptată, fie pe termen scurt (care acoperă câteva luni), fie 

pe termen lung (care acoperă următorii 2-3 ani), pot fi utilizați indicatori selectați pentru a 

evalua situația comitetelor europene de întreprindere. Este important să se stabilească o bază 

de referință pentru a verifica ulterior dacă au existat îmbunătățiri în domenii specifice de 
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punere în aplicare a dreptului la informare și consultare a angajaților din sectorul serviciilor și 

din sectorul comercial la nivel comunitar. Având în vedere diversitatea aspectelor, 

măsurătorile (cantitative, calitative) trebuie alese în mod corespunzător.          

                                   PRIMUL TIP DE INDICATOR 
Creșterea numărului de comitete europene de întreprindere și a acordurilor care definesc 

funcționarea acestora. Revizuirea acordurilor existente și evaluarea dispozițiilor cuprinse în 

acestea.      

 

CEL DE AL DOILEA TIP DE INDICATOR 
Creșterea nivelului de afiliere la sindicate a angajaților din comerț și servicii. Prin 

consolidarea reprezentării echipajelor, activitatea și eficiența comitetelor europene de 

întreprindere, care sunt strâns legate de structurile sindicale, vor crește.      

CEL DE AL TREILEA TIP DE INDICATOR 
Sustenabilitatea soluțiilor de comunicare la distanță, intensificată de izbucnirea pandemiei 

COVID-19, și măsura în care economia digitală a fost utilizată pentru a îmbunătăți 

funcționarea comitetelor europene de întreprindere și impactul acestora asupra negocierilor 

colective. Este recomandabil să se pregătească analize la nivel național privind evoluția 

relațiilor de muncă prin utilizarea mijloacelor teleinformaționale, care au fost larg 

răspândite în legătură cu pandemia, și privind utilizarea lor ulterioară ca fenomen 

permanent care face parte din curentul de schimbare socio-economică și ca manifestare a 

progresului tehnologic care caracterizează societatea informațională bazată pe cunoaștere 

(muncă la distanță, prin intermediul platformelor online, e-work). Comunicarea la distanță 

reprezintă o provocare importantă pentru informarea și consultarea angajaților, deoarece 

este din ce în ce mai mult utilizată în serviciile inovatoare și în comerț.    

CEL DE AL PATRULEA TIP DE INDICATOR 
Creșterea competenței membrilor comitetelor europene de întreprindere. Este nevoie de o 

formare adaptată la nevoile acestora, ținând cont de specificitățile sectorului și ale pieței. 

Formarea continuă ar trebui să se refere, printre altele, la: digitalizare, noi forme de ocupare 

a forței de muncă și de dialog, activitatea comercială și managementul întreprinderii. Este 

esențial să se îmbunătățească cunoștințele de limbi străine. În cadrul seminariilor și al 

reuniunilor, este important să se cunoască mecanismele sindicale și sistemele de participare 

din diferite țări, deoarece acest lucru are implicații pentru coordonarea activităților sindicale 

și pentru poziția comitetului european de întreprindere la nivel comunitar. Îmbunătățirea 
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competenței membrilor comitetelor europene de întreprindere poate fi dovedită prin 

numărul și tipurile de formare, prin evaluarea cunoștințelor transmise.     

CEL DE AL CINCILEA TIP DE INDICATOR 
Dimensiunea și calitatea soluțiilor (tehnici, instrumente) pentru îmbunătățirea comunicării 

între membrii comitetului european de întreprindere, forța de muncă și conducerea 

întreprinderii. Examinarea frecvenței și a rapidității cu care sunt comunicate anumite 

informații, sunt emise poziții (avize, întrebări, rapoarte), gradul de implicare a experților 

pentru a clarifica problemele, dacă este necesar.   

CEL DE AL ȘASELEA TIP DE INDICATOR 
Tipuri de consolidare organizațională a comitetului european de întreprindere prin 

verificarea deficitelor identificate în ceea ce privește, de exemplu: numărul de reuniuni, 

funcționarea zilnică a biroului (secretariat) pentru a servi partenerii sociali, catalogul de 

costuri acoperite de angajator. 

                                          CEL DE AL ȘAPTELEA TIP DE INDICATOR  

Verificarea reprezentării din partea angajatorului pentru a stabili dacă conducerea centrală a 

unei întreprinderi de dimensiune comunitară este reprezentată în mod corespunzător. 

                                         CEL DE AL OPTULEA TIP DE INDICATOR  

Recunoașterea schimbării atitudinilor și abordărilor partenerilor sociali în ceea ce privește 

provocările comune, acceptarea noilor evoluții, utilizarea altor metode pentru a influența 

relațiile de muncă.  

                                    CEL DE AL NOUĂLEA TIP DE INDICATOR  

Indicarea dispozițiilor legale modificate sau a practicii de aplicare a acestora, inclusiv o 

evaluare a efectelor noii reglementări.  

                                        CEL DE AL ZECELEA TIP DE INDICATOR  

să analizeze nivelul de eficacitate sporită a comitetelor europene de întreprindere ca 

instrument de sprijinire a creșterii standardelor sociale în UE. 

* 
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CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR PLANIFICATE ÎN CADRUL 

PROIECTULUI 

 

 

● Reuniunea Comitetului director (reuniune 

inaugurală) - 23 iunie 2021.  

 

● Sesiune de lucru online a experților - 28-29 iulie 2021; participarea experților din 

Polonia, Spania, Germania; rezultatul lucrărilor - elaborarea unui document privind 

deficitele și provocările în domeniul comitetelor europene de întreprindere pentru 

sectorul comerțului și al serviciilor.  

 

● Seminar de cercetare (focus grup + 

interviuri în profunzime), Italia - participarea a 2 persoane din fiecare organizație 

parteneră - septembrie/octombrie 2022. 

 

● Pregătirea unui curs online care să fie disponibil pe o platformă online profesională 

- expert polonez responsabil; noiembrie/decembrie 2021. 

 

● Implementarea unei formări online în fiecare țară pentru membrii comitetelor 

europene de întreprindere și agenții de negociere care au potențialul de a gestiona 

procesul de înființare a unui nou comitet european de întreprindere; participarea la 

o formare de două zile a unui grup de 10 persoane - februarie/martie 2022. 

 

● Atelier de previziune de două zile, organizarea unui eveniment în Polonia; atelierul 

trebuie să aibă ca rezultat un proiect de document care să conțină ipotezele cheie 

ale documentului final care va fi pregătit în cele din urmă de un expert din Polonia - 

mai 2022.  

 

● Pregătirea unui document de strategie de monitorizare - expert responsabil din 

Polonia - iulie 2022.  
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- finalizarea proiectului -  

 

Elaborare: 

Expert prezentator 

 

Grażyna Spytek-BandurskaWarsaw      , august 2021 

Federația antreprenorilor polonezi  


