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PREFAȚĂ

Stimate Cititor,

Comitetul European de Întreprindere al Deutsche Bahn 
AG a fost creat în 2005. Acest demers a fost declanșat 
de achiziționarea companiei de logistică Schenker cu 
subsidiarele sale din aproape fiecare țară europeană. În 
2010, Schenker a fost urmată în Grupul DB de furnizorul 
britanic de servicii de transport public Arriva. Efectivul 
reprezentanților din EWC al nostru a crescut la numărul 
curent de 41 de membri din 18 țări.

În cei 14 ani care au trecut de la fondarea Comitetului 
European de Întreprindere, am implementat o multitudine 
de proiecte și activități de formare. Fiecare dintre aceste 
măsuri a închis breșe din cunoștințele noastre și ne-a 
ajutat, în calitate de membri ai EWC, să ne cunoaștem 
reciproc tot mai bine. 

Diferențele culturale dintre țările noastre și diversele 
sisteme de reprezentare a angajaților au constituit de la 
început o provocare majoră la adresa colaborării noastre 
în cadrul EWC. De-a lungul anilor, EWC al nostru s-a 
dezvoltat într-un forum puternic. Acordurile pe care le 
încheiem cu Grupul DB sunt valabile în întreaga Europă și 
acoperă mult decât drepturile la informare și consultare. 

Aceste succes ne motivează să ne continuăm efortu-
rile. Unul din obiectivele noastre este integrarea mai 
bună a membrilor EWC în reprezentarea angajaților la 
nivel național și local în fiecare țară. Colaborarea a fost 
nesatisfăcătoare în această privință din cauza lipsei de 
informare vizavi de opțiunile și drepturile disponibile 
membrilor EWC. 

Proiectul comun a confirmat abordarea noastră. 

De asemenea, am avut ocazia de a ne familiariza mai mult 
cu structura și metodele de lucru ale Comitetului European 
de Întreprinde al Deutsche Post DHL și să primim unele 
idei noi pentru activitatea noastră de la EWC al DB AG. 

Doresc să mă alătur lui Elmar Kallfelz în a mulțumi tuturor 
participanților la acest proiect și sunt foarte fericit că 
ambele Comitete europene de întreprindere au putut 
câștiga mai multă experiență din această colaborare, în 
special în cadru seminarelor comune. 

Astfel ne-am mai apropiat cu un pas de obiectivul nostru 
comun al unei Europe sociale, cu reprezentarea puternică 
a angajaților la nivel european. 

Jörg Hensel

Președinte al Comitetului European de Întreprindere
Deutsche Bahn AG 
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Stimate Cititor,

Comitetul European de Întreprindere (EWC) al Deutsche 
Bahn AG mi-a atras atenția când a primit renumitul Premiu 
German pentru Comitet de Întreprindere pe anul 2016. 
Ulterior, l-am contactat pe președintele EWC, Jörg Hensel, 
pentru a ne împărtăși și analiza experiențele.

În timpul conversației noastre, s-au clarificat rapid o 
serie de aspecte, inclusiv faptul că știam foarte puțin 
despre fluxul de informații dintre EWC și nivelul local. De 
asemenea, nu eram siguri de modul și de măsura în care 
membrii EWC comunicau cu angajații din țările respective, 
în special în cazul țărilor cu organisme de reprezentare a 
angajaților structurate neadecvat sau cu totul absente. Am 
realizat și că ne lipseau informații adecvate despre modul 
și măsura în care se colectau local de la membrii EWC 
informații de importanță transnațională și, prin urmare, 
de o semnificație majoră pentru activitatea noastră în 
cadrul EWC. Aici s-a menționat un alt punct cheie. Pentru 
a-și îndeplini îndatoririle, membrii EWC au dreptul de a 
comunica și schimba informații cu angajații și organismele 
lor reprezentative din țara respectivă. În același timp, 
acest drept implică o responsabilitate. 

Din aceste considerente s-a născut ideea de dezvoltare 
a unui proiect care să analizeze situația curentă și să 
identifice soluții pentru optimizarea atât a fluxului de 
informații, cât și a comunicării dintre membrii EWC și 
conducerea superioară a EWC. Un alt obiectiv al proiectului 
ar fi și îmbunătățirea împărtășirii de informații cu angajații, 
precum și a interacțiunilor cu organismele reprezentative 
locale ale angajaților, pe de o parte, și cu reprezentanții 
angajatorului local, pe de altă parte. 

Deoarece cei trei parteneri-cheie din procesul de informare 
și comunicare sunt membrii EWC, angajatorul și orga-
nismele reprezentative ale angajaților, planul de proiect 
a inclus o analiză a documentelor, o un sondaj al tuturor 
membrilor EWC de la ambele companii și peste 40 de 

interviuri parțial structurate. Rezultatele intermediare 
au fost discutate în detaliu în cadrul a trei seminare cu 
membrii EWC, cu reprezentanții sindicatelor și cu repre-
zentanții angajatorilor.

Acest manual este rezultatul proiectului nostru desfășurat 
pe o durată de doi ani. Sperăm să se dovedească util nu 
doar Comitetelor europene de întreprindere implicate 
în proiect, ci și tuturor celorlalte Comitete europene de 
întreprindere, și să le servească drept material de referință 
în activitatea cotidiană din cadrul EWC!

Trebuie să mulțumesc UE, Comisiei și partenerilor de 
colaborare pentru asistență, instituției EVA-Akademie 
pentru derularea proiectului și tuturor celor care au con-
tribuit la succesul acestuia prin participarea la interviuri 
și contribuții în timpul seminarelor.

Elmar Kallfelz

Președinte al EWC 
Grupul Deutsche Post DHL
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ROLUL ȘI SCOPUL COMITETELOR 
EUROPENE DE ÎNTREPRINDERE

De la lansarea Pieței Unice Europene prin Tratatul de la Maastricht din 1993, 
Uniunea Europeană garantează libera deplasare a bunurilor, capitalului, 
serviciilor și forței de muncă, cele „patru libertăți”, pe întregul teritoriu al 
tuturor Statelor Membre ale UE. Piața comună a stimulat enorm economia 
europeană și a deschis oportunități remarcabile de creștere pentru între-
prinderile private. În consecință, amprenta a mii de companii a devenit tot 
mai internațională. De exemplu, doar între 1986 și 1995, numărul de fuziuni 
și achiziții transfrontaliere din UE s-a triplat de la cca 500 la 1.650 anual.

Apariția pieței unice a prins majoritatea organismelor reprezentative ale lucră-
torilor, indiferent dacă era vorba de sindicate sau comitete de întreprindere, 
destul de nepregătite pentru a face față provocărilor presupuse de europenizare 
și începutul globalizării economiei. Deși majoritatea organizațiilor forței de 
muncă au întâmpinat în principiu pozitiv integrarea europeană, a devenit 
clar că reprezentarea angajaților bazată exclusiv pe legislația și protecția 
locală va fi pusă într-o poziție de inferioritate clară față de liderii economici 
conectați global.

Membri ai EWC  
al Deutsche Post 
DHL în timpul 
unei campanii  
contra naționalis-
mului în viitoarele 
alegeri din UE.
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ROLUL ȘI SCOPUL COMITETELOR EUROPENE DE ÎNTREPRINDERE

Unele din tendințele următoare au fost resimțite de 
nenumărați reprezentanți ai angajaților din companii 
multinaționale la momentul fondării pieței unice:

 ― Obiectivele companiilor erau tot mai dominate de peste 
hotare și erau proiectate în sedii centrale, conducerilor 
locale fiindu-le încredințată executarea deciziilor majore 
în locul luării acestora. Astfel, dialogul social din țări 
a devenit adeseori neînsemnat pentru creșterea eco-
nomică și evoluția forței de muncă din viitor. Deciziile 
cheie în materie de perspective și investiții de viitor 
erau luate adeseori în afara țării în cauză.

 ― Competiția tot mai mare în domeniul investițiilor a 
accelerat mutarea producției în țările cu costuri reduse 
din UE. Noile oportunități de mutare a fabricilor și a 
serviciilor pe continent și în afara acestuia a creat o 
spirală a dumpingului social. Reprezentanții angajaților 
au fost nevoiți să încheie acorduri în termeni mai puțin 
avantajoși pentru a combate amenințarea cu închideri 
de fabrici și pierderi de locuri de muncă.

 ― Integrarea europeană incompletă a invitat companiile 
multinațională să își sporească eforturile de evitare 
fiscală. Câștigurile generate din multe țări au fost 
mutate în țări cu fiscalitate relaxată precum Olanda, 
Luxemburg sau Irlanda prin dobânzi, redevențe și alte 
plăți intragrup.

 ― Noul patronat și internaționalizarea conducerii a 
condus la o erodare a culturilor colaborării bazate pe 
încredere dintre reprezentanții angajaților și conducere. 
Conducători cu bună reputație au fost înlocuiți de o 
nouă generație de economiști în uniformă, instruiți 
adeseori de firme de consultanță pentru a urmări 
agendele conducerii precum valoarea pentru acționari, 
angajații fiind percepuți mai degrabă ca factori de cost 
decât ca ființe umane. 

În propria analiză a situației, Jacques Delors, Președinte 
al Comisiei Europene (1985 –1995), a pledat că piața 
internă nu va fi suficientă, ci că va fi necesară și crea-
rea unei Europe sociale. În celebrul său discurs către 
Congresul Sindicatelor (CS) din Regatul Unit, d-l Delors 
a concluzionat: 

« Suntem îngrijorați de confuzia și iritarea lucră-
torilor care au trebuit să îndure decizii dureroase 
fără a fi informați, așa cum ar cere un minim de 
respect, despre problemele și planurile companiilor, 
fără a li se da ocazia de a-și exprima opiniile sau 
de a se pregăti pentru schimbare a situației lor… 
Acesta este călcâiul lui Ahile al unei Comunități 
neînțelese, care nu se bucură de sprijin popular. 
Dimensiunea socială este, pur și simplu, o parte 
integrantă a demersului european.»

Comitetele europene de întreprindere erau de multă vreme 
pe agenda Uniunii Europene. În 1994, după mai mult de un 
deceniu de dezbateri aprinse, Uniunea Europeană a optat 
pentru o Directivă UE care să faciliteze crearea de EWC. 
Stipulările Directivei definesc scopului primar al EWC: 

« Prin care trebuie adoptate prevederi adecvate pen-
tru asigurarea informării și consultării adecvate a 
angajaților la scară comunitară când se iau decizii 
care îi afectează într-un Stat Membru altul decât 
cel în care sunt angajați.» (Directiva 1994/45/CE)
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ROLUL ȘI SCOPUL COMITETELOR EUROPENE DE ÎNTREPRINDERE

Pionieri europeni: EWC al Gillette
Unul din primele EWC a fost fondat de angajații 
companiei Gillette, cu sediul central în SUA, care 
aparține în prezent imperiului Procter&Gamble. Spre 
sfârșitul anilor 1990, directorul general al fabricii din 
Berlin avea o meserie ușoară. Când dorea să îi pună 
pe angajați să lucreze periodic sâmbăta pentru o mai 
bună utilizare a utilajelor noi și scumpe, recurgea la 
un truc simplu: anunța forța de muncă că colegii din 
alte fabrici Gillette din Europa au consimțit deja să își 
prelungească programul de lucru. În Berlin, membrii 
comitetului de întreprindere trebuiau să consimtă 
la această măsură pentru a-și asigura locurile de 
muncă. Și o făceau. Cu toate acestea, nu aveau idee 
că Gillette nu producea lame de ras sâmbăta în niciu-
nul din punctele lor de lucru din Spania, Franța sau 
Regatul Unit. Conducerea păcălise angajații. Motivul 
reușitei sale: comunicarea și influența comitetelor de 
întreprindere și a sindicatelor se termina la porțile 
fabricii sau, în cel mai bun caz, la granițele țării. 
Conducerea corporativă, pe de altă parte, urmărea 

strategii corporative transnaționale. Dar, după ce se 
făcuseră prea multe concesii, membrii comitetului 
de întreprindere au devenit suspicioși și i-au con-
tactat pe colegii din alte țări. Prin aceste contacte 
au aflat că conducerea păcălise angajații din alte 
țări cu argumente similare. Nu a durat mult până 
membrii comitetelor de întreprindere Gillette din 
Spania, Franța și Germania s-au întâlnit în timpul 
concediului sub găzduirea Bisericii Catolice. Într-o 
prestație spectaculoasă, lucrători Gillette au urcat 
pe cel mai înalt munte din Europa, Mont Blanc, și 
au desfășurat un banner contra dumpingului social. 

Deși inițial conducerea nu a fost amuzată și a refuzat 
orice sprijin sau finanțare, nu a putut întoarce roata 
istoriei. Se născuse unul din primele EWC. Nu trebuie 
uitat că drepturile legale ale EWC nu au fost obți-
nute, dar că se bazează pe curajul pionierilor precum 
membrii comitetului de întreprindere de la Gillette. 

Membri ai EWC al 
Deutsche Bahn la 
Parlamentul UE din 
Bruxelles cu MPE: 
Regatul Unit trebuie 
să „RĂMÂNĂ”  
în UE sau cel puțin 
în EWC. 
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ROLUL ȘI SCOPUL COMITETELOR EUROPENE DE ÎNTREPRINDERE

Ce poate face un comitet european 
de întreprindere
Conform definiției juridice, rolul și scopul unui EWC este în primul rând de a fi informat și consultat de conducere 
în chestiuni transnaționale. În practică, rolul poate acest minimum legal și poate fi adeseori extins la următoarele 
activități: 

Informarea
Informația înseamnă putere! Prin contacte periodice cu 
conducerea superioară a unei companii, membrii EWC 
pot primi informații actuale privind activitatea economică 
direct de la sursă. În funcție de calitatea informațiilor, EWC 
poate servi drept sistem de alertare rapidă înaintea unei 

schimbări. Reprezentanții proactivi ai angajaților sunt 
mult mai bine pregătiți în tratativele lor cu conducerea 
din țările în cauză deoarece sunt bine informați, uneori 
chiar mai bine decât conducerea locală.

Feedback nefiltrat
Un EWC matur nu își limitează rolul la simpla punere 
de întrebări. Membrii furnizează conducerii opinii, con-
sultanță, declarații și recomandări. EWC nu își poate 
impune opiniile asupra conducerii, dar poate determina 
conducerea să asculte. Conducerile superioare cu un stil 
managerial cooperant apreciază chiar ocazia de a reflecta 
asupra chestiunilor raportate de la nivelul lucrătorilor 
din secție. Conducerea intermediară poate ezita în a-și 

exprima opiniile în ședințele cu superiorii, dar EWC pot 
aborda liber chestiunile dificile și sensibile. Aceștia pot 
solicita liderilor de afaceri să își revizuiască sau chiar 
să își modifice planurile pentru a evita dezavantajarea 
angajaților și a întregii companii. Unii manageri raportează 
că obligația de a-și prezenta angajaților planurile chiar a 
îmbunătățit proiectul în sine și a crescut grija necesară 
pentru a se ajunge la decizii fondate. 

Comunicarea
Calitatea de membru al EWC devine o ocazie fantastică 
de a afla mai multe despre Europa și despre compania 
pentru care lucrează membrii EWC. Multe provocări 
la nivel local pot fi identice, și tehnicile de rezolvare a 
problemelor dintr-o țară pot merita a fi testate și în alte 
țări. Nu este necesară reinventarea roții. Învățând unii de 

la alții, membrii EWC pot deveni mai eficienți în reprezen-
tarea colegilor la nivel local. Chiar dacă nu face parte din 
agenda oficială, membrii EWC își pot folosi cunoștințele 
și contactele pentru a menține și îmbunătăți termenii 
contractului colectiv de muncă al angajaților pe care îi 
reprezintă la nivel local. 

Îmbunătățirea standardelor sociale
Legislația socială din Europa este o prerogativă a guverne-
lor și parlamentelor și va rămâne astfel în mare măsură. 
În absența unor cadre legislative europene cu efect juridic, 
armonizarea standardelor sociale la nivel de companie va 
fi un efort îndelungat și intens. Totuși, diferențele imense 
în protecția socială, de exemplu, în cazul concedierilor 
colective între diverse țări europene, nu sunt fondate și 

ridică probleme de natură etică. EWC pot aduce aceste 
aspecte în atenția conducerii și pot promova informarea 
referitor la respectarea anumitor norme minime privind 
demnitatea și respectul în cadrul companiei. Mai multe 
EWC au contribuit la responsabilitatea socială a întreprin-
derilor companiei lor și au semnat chiar acorduri cadru 
în colaborare cu alți parteneri sociali. 
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Verificarea zvonurilor
Reprezentanții angajaților au adeseori impresia că sunt 
ținuți într-o stare de ignoranță și că resimt efectele unei 
lipse de transparență. Pe de altă parte, trebuie să verifice 
în colaborare dacă știrile și mesajele care circulă sunt 
informații veridice și corecte. EWC oferă oportunitatea 
de a verifica și evalua în colaborare adevărul din spatele 
zvonurilor: este chiar adevărat că un anumit punct de lucru 

urmează a fi închis? Se vor face investiții în tehnologii noi? 
Managerul nostru la nivel național a primit instrucțiuni de 
la centru să fie mai puțin generos cu salarizarea sau a 
fost decizia sa proprie? Unii membri chiar își laudă EWC 
ca fiind un fel de detector de minciuni pentru distingerea 
faptelor de dezinformarea deliberată. 

Escaladarea conflictelor locale
Deși EWC este, conform legii, un organism destinat infor-
mării și consultării transnaționale, acesta oferă oportu-
nități pentru abordarea problemelor locale, în măsura în 
care acestea au o anumită amploare. Aceste probleme 
pot fi abordare în afara agendei formale a EWC. Există 
exemple bune în practică în care EWC au servit drept canal 

de denunțare a neregulilor, în special în cazul încălcărilor 
locale ale legislației muncii sau ale codurilor de condu-
ită ale companiilor. În cazul unor încălcări suspectate, 
membrii EWC pot, în mod ideal, comunica problema 
președintelui EWC pentru explorarea confidențială formei 
de sprijin care poate fi obținută. 

Solidaritatea
„Unirea face puterea, dezbinarea aduce căderea.” Membrii 
EWC se pot sprijini reciproc și își pot sprijini colegii de 
acasă în timpuri de restriște. EWC și-au sprijinit în mai 
multe dăți colegi lucrători din țări din afara Uniunii Euro-
pene în lupta lor pentru drepturile omului, salarii decente și 

recunoașterea sindicatelor. De exemplu, într-o ședință cu 
directorul general, EWC al Deutsche Post DHL a abordat 
problema condițiilor de trai și de lucru mizerabile ale 
angajaților DHL din India și a îndemnat la colaborarea 
cu sindicatul acestora.

Ce nu poate face un comitet european 
de întreprindere
În ciuda tuturor avantajelor sus-menționate, EWC sunt supuse anumitor limitări. Aceste constrângeri trebuie recu-
noscute și explicate cinstit angajaților pentru a se evita așteptări și speranțe nefondate referitor la „puterea” EWC.

Participarea comună
În câteva țări europene, comitetele de întreprindere sau 
sindicatele locale au dreptul legale de a se opune anumitor 
decizii ale conducerii. Conducerea trebuie să negocieze 
și să convină cu reprezentanții angajaților înainte de 

punerea în practică a planurilor. În comparație cu acest 
model, EWC au o poziție relativ slabă deoarece rolul lor 
este limitat la informare și consultare. Procesul decizional 
final va rămâne prerogativa conducerii centrale.
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Negocierea colectivă
Fără îndoială, negocierea salariilor va rămâne o problemă 
pentru reprezentanții locali ai angajaților și/sau angajații 
individuali în anii următori. Conform legii, EWC nu au 
competența de a negocia salarii. Chiar dacă legea o 
permite, diversitatea standardelor sociale și economice 

din Europa ar ridica obstacole majore în calea stabilirii de 
obiective comune. De asemenea, trebuie avut în vedere că 
EWC are puține pârghii legale (de exemplu, nu are dreptul 
de a declanșa greve) pentru convingerea conducerii în 
cursul oricărei negocieri potențiale.

Înlocuirea consultării locale
Un EWC poate juca ocazional un rol sprijinitor în rezolvarea 
sau medierea conflictelor locale. Totuși, în general nu 
poate compensa absența sau slăbiciunea reprezentării 
angajaților în țările în cauză. Multe aspecte importante 
care afectează angajații vor rămâne supuse procesului 
decizional al conducerii locale. Dacă subiectele respective 

sunt abordate în ședințele EWC, colegii din alte țări pot 
oferi îndrumări, consolare și încurajare, dar EWC nu poate 
în general să intervină în aceste aspecte. Membrii EWC 
care se simt în întregime dedicați bunăstării colegilor din 
țara lor vor explora astfel întotdeauna moduri în care se 
poate fonda și consolida reprezentarea locală a angajaților. 

Revendicările individuale
Un EWC este un organism care reprezintă interesele 
colective ale angajaților. Aceste aspecte trebuie să aibă 
o anumită amploare referitor la numărul de persoane 
afectate. Nu există un prag fix pentru numărul minim de 
angajați afectați, deoarece efectivele angajaților diferă 

de la țară la țară. Totuși, cazurile care afectează doar 
persoane individuale nu se califică pentru discuții ale 
EWC decât dacă servesc la ilustrarea unei probleme care 
afectează un număr mai mare de angajați.

Promovarea carierelor persoanelor individuale 
Se observă ocazional fenomenul de candidatură la ale-
gerile pentru EWC motivată de aspirația de extindere a 
rețelei personale de contacte din cadrul companiei sau 
creșterea oportunităților personale proprii. De asemenea, 
există dovezi că anumiți membri ai EWC sunt instruiți de 

managerii direcți să se alăture EWC din motive profesio-
nale. Se înțelege de la sine că această abordare ar fi un 
abuz al calității de membru al EWC și ar cauza un veritabil 
conflict de interese pentru membrul EWC în cauză.

Comunicarea este 
cheie! Avizier cu 

componența EWC 
al Deutsche Bahn 
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Directiva privind EWC

1 Pentru textul complet al directivei, a se vedea: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX:32009L0038
2 Toate transpunerile Directivei privind EWC sunt disponibile aici:  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=707&langId=en&intPageId=211

EWC își au baza legală în Directiva privind comitetele 
europene de întreprindere (Directiva 2009/38/CE1). Direc-
tiva se aplică în prezent fiecăruia din cele 28 de State 
Membre ale Uniunii Europene și se extinde și asupra 
statelor membre ale Spațiului Economic European (SEE) 
care, la momentul publicării prezentului document, sunt 
Norvegia, Islanda și Liechtenstein. Directiva privind EWC 
nu afectează Elveția. Participare la EWC a altor țări din 
afara UE și/sau SEE este permisă doar prin acord la 
nivel de companie. De exemplu, când s-a fondat EWC al 
Deutsche Post DHL în 2003, părțile au convenit asupra 
participării a opt țări din Europa Centrală și de Est, deși 
aceste țări nu erau încă membre ale UE. Părțile au convenit 
de asemenea și implicarea voluntară a Elveției pe baza 

unei solicitări a angajaților elvețieni. Până în prezent, nu 
s-a primit o astfel de solicitare.

Fiecare Stat Membru al UE/SEE a trebuit să transpună 
Directiva privind EWC în legislația proprie, ceea ce a permis 
țărilor o anumită flexibilitate. În funcție de cultura și tradiția 
locală, Directiva a fost transpusă prin amendamente la 
legislația muncii din țara în cauză, prin acorduri colective 
la nivel național între partenerii sociali sau printr-o lege 
privind EWC propriu-zisă.2 Trebuie evidențiat că legislația 
națională privind EWC este distinctă de legislația locală 
care reglementează activitatea reprezentanților locali ai 
angajaților. 

Acordurile cu EWC stabilesc regulile jocului
Adoptarea Directivei privind EWC în 1994 a marcat sfârșitul 
preliminar al unei dezbateri îndelungate și aprinse privind 
cadrul legal al comitetelor europene de întreprindere. 
Timp de peste 20 de ani, Uniunea Europeană a căutat să 
depășească diversitatea de moduri în care angajații sunt 
reprezentanți de comitete de întreprindere și/sau sindicate 
în diverse țări. În timpul acestei dezbateri, a devenit clar 
că nu există un teren comun de acord asupra desemnării 
culturii unei țări drept model pentru funcționarea EWC. 
În cele din urmă, Statele Membre ale UE au ajuns la un 
compromis prin a permite fiecărei companii multina-
ționale care intra sub incidența directivei să își creeze 
propriile aranjamente specifice pentru funcționarea EWC. 
Aceste reguli trebuie stabilite într-un contract cu efect 
juridic (Acord EWC) negociat între conducerea centrală 

și reprezentanții angajaților care participă la un orga-
nism de negociere special (ONS). Legislația europeană 
conține o îndrumare relativ sumară asupra conținutului 
acestor acorduri EWC dar stabilește regulile și procedurile 
conform cărora trebuie negociat un acord valabil. În 
principiu, aproape orice rezultat final al negocierilor este 
considerat a fi conform juridic cu Directiva atât timp cât 
cele două părți, conducerea și reprezentanții angajaților, 
au recunoscut rezultatul negocierilor.

Pentru ajungerea la un acord, cunoștințele și aptitudinile 
de negociere ale reprezentanților angajaților joacă un 
rol important. În special în anii de început ai directivei, 
conducerea și consilierii săi juridici erau adesea mult 
mai bine pregătiți și aveau mai multe resurse pentru 
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dirijarea negocierilor spre acorduri EWC care nu includeau 
drepturi semnificative pentru angajați. Multe acorduri 
erau disfuncționale din punctul de vedere al reprezentării 
eficiente a angajaților și cauza o frustrare semnificativă în 
rândul membrilor EWC. Unele din aceste acorduri revolute 
sunt încă în vigoare în prezent și ridică obstacole majore 
în calea finalizării negocierilor.

3 Versiunea în limba engleză a legii germane privind comitetele europene de întreprindere este disponibilă aici:  
https://www1.deutschebahn.com/ewc-en/regulatory_framework/ebr-1645878

Un singur EWC pentru 
fiecare companie
La cererea angajaților, fiecare companie multinațională 
de mărime semnificativă are obligația legală de a crea 
un EWC la nivelul „întreprinderii care exercită controlul”, 
considerată în mod normal a fi compania mamă. Chiar 
și în cazul corporațiilor mari și diversificate, nu există 
dreptul legal de a avea mai multe EWC pentru fiecare 

divizie de activitate. De exemplu, în urma achiziționării 
Exel de către Deutsche Post DHL și a achiziționării Arriva 
de către Deutsche Bahn, cele două EWC aferente Exel și 
Arriva au fost absorbite de structurile EWC existente ale 
companiilor cumpărătoare. 

Concentrare pe legislația internă privind 
EWC al companiei
Fiecare companie care fondează un EWC trebuie să 
respecte legislația țării în care este situată conducerea 
centrală a companiei (în mod normal, sediul central). 
Drept rezultat, EWC ale Deutsche Bahn și Deutsche Post 
DHL funcționează conform legislației germane privind 
EWC, denumită „Legea privind comitetele europene de 
întreprindere” („Europäisches Betriebsrätegesetz”)3. Fie-
care EWC respectă legislația internă privind EWC din țara 
în care este înregistrată compania. De exemplu, Arriva 
aplica legislația britanică privind EWC înainte ca EWC 
să devină parte a EWC al Deutsche Bahn EWC în cursul 

achiziției din 2010. În mod similar, EWC al fostei companii 
de logistică independente Exel funcționa conform legii 
britanice înainte de achiziționarea de către Deutsche 
Post DHL în 2005. Deși pot exista diferențe semnificative 
în legislația națională privind EWC, acestea se referă 
în principal la procedurile prin care se fondează EWC 
și la modul în care trebuie abordate o dispută legală 
între EWC și conducere. Pentru activitățile cotidiene ale 
membrilor EWC, legislația națională este în principiu mai 
puțin relevantă decât acordul EWC în sine. 

EWC LEGAL BACKGROUND

EWC Directive 
22/09/1994

Recast Directive 
06 /05 /2009

Transposition into  
national laws 
22/09 /1996

Extended to a total of 31 countries

Country laws revised in 2009 – 2011

Directive applicable in all Member States

Company Agreements Or Subsidiary Requirements
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Dacă nu se ajunge la un acord EWC, sunt valabile 
„cerințe subsidiare” 
După cum s-a explicat mai sus, Directiva privind comitetele 
europene de întreprindere pune mare accent pe acordurile 
la nivel de companie pentru reglementarea drepturilor și 
a obligațiilor membrilor EWC. Dar ce se întâmplă dacă 
conducerea și reprezentanții angajaților nu ajung la un 
acord sau dacă o companie refuză să participe la orice 
negocieri? În acest sens, Directiva europeană furnizează 
un scenariu de rezervă denumit „cerințe subsidiare”. 
Aceste prevederi se aplică dacă:

a)  Conducerea centrală refuză să înceapă negocierile 
în termen de șase luni după ce s-au solicitat nego-
cieri pentru un acord EWC de către angajați sau

b)  după trei ani de negocieri fără a 
se ajunge la un acord.

Cerințele subsidiare stabilesc anumite reguli de bază 
pentru funcționarea unui EWC, precum garanția a cel puțin 
unei ședințe plenare pe an, dreptul de a stabili un comitet 
restrâns sau prevederi pentru informare și consultare în 
cazul restructurărilor. Totuși, aceste reguli rămân relativ 
vagi șu sunt supuse unor interpretări controversate și 
chiar unor dispute legale. În consecință, cerințele subsi-
diare nu au devenit niciodată foarte populare, nici pentru 
conducere, nici pentru reprezentanții angajaților. Acestea 
sunt valabile doar pentru cca 2 % din cele peste 1.000 de 
EWC existente, dar servesc adeseori drept etalon pentru 
negocierea de noi acorduri EWC. În Deutsche Bahn și 
Deutsche Post DHL, reprezentanții angajaților și condu-
cerea au convenit asupra unor standarde care depășesc 
în mod semnificativ prevederile cerințelor subsidiare. 

Legislația națională 
privind EWC
Deși drepturile și obligațiile colective ale EWC sunt regle-
mentate în principal de acordul EWC, membrii EWC fac 
obiectul și al legislației naționale specifice privind EWC. 
Această legislație internă se referă în principal la subiecte 
neabordate de acordurile EWC sau care se referă specific 
la respectiva legislație națională. În cazul Deutsche Bahn 
și Deutsche Post DHL, astfel de referințe la legislația locală 
se fac în special cu privire la alegeri, protecție, comunicare, 
formare individuală și concedii pentru membrii EWC. 
Indiferent de stipulările acordului EWC privind subiectele 
sus-menționate, acestea nu prevalează asupra oricăror 
drepturi la nivel național. Acordul poate stabili standarde 
minime la nivel european pentru toate țările, dar nu poate 
submina drepturi mai puternice unde acestea există.

Delegații nordici (aici din Danemarca și Islanda) joacă întotdeauna 
un rol activ în ședințele EWC al Deutsche Post DHL
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Grupul Deutsche Post DHL

Istoric
Deutsche Post DHL își are originea în Deutsche Bun-
despost, fostul serviciu poștal federal german. În 1989, 
ca parte a unui proces de privatizare, Deutsche Bun-
despost a fost descompus în trei divizii, telecomunicații, 
poștă și servicii bancare. În 2000, Deutsche Post AG a 
devenit o companie de capital cotată la bursă. Începând 
din 1998, Deutsche Post a achiziționat acțiuni ale DHL 

International, companie cu sediul în SUA, fapt care s-a 
finalizat cu proprietatea în proporție de 100 % în 2002. 
Creșterea anorganică a fost suplimentată în timp prin 
achiziții multiple ale unor companii precum Danzas, 
Van Gent & Loos, Nedlloyd, Ducros, Exel sau UK Mail. În 
prezent, Grupul Deutsche Post DHL este considerat a fi 
cea mai mare companie de logistică din lume.

Structură și activități
Grupul Deutsche Post DHL este constituit din două divizii principale: Post and Parcel Germany și DHL. Sub marca 
DHL operează diverse unități operaționale. 

UNITATE 
OPERAȚIONALĂ

Post and Parcel 
Germany

DHL Express DHL Forwarding 
Freight

DHL Supply Chain DHL eCommerce 
Solutions

ACTIVITĂȚI DE BAZĂ
Servicii de poștă 
și curierat în 
Germania

Livrare expres 
și expediție 
internațională

Transport aerian, 
maritim și terestru 

Activități și 
soluții de logistică 
contractuală

Activități de curierat 
internațional și 
comerț electronic

ANGAJAȚI ÎN EUROPA* 187.638 40.466 21.515 69.061 17.673

* Efective pentru Europa, 31 martie 2019

Proprietate
Deutsche Post AG este o companie cotată la Bursa din 
Frankfurt și aparține indicelui DAX 30 (companii „blue 
chip” din Germania). Guvernul german deține cel mai 
mare procentaj din acțiuni (20,5 % la 31 decembrie 2018) 
indirect prin banca KfW. Restul de 79,5 % din acțiuni circulă 
liber prin investitori în principal instituții precum bănci și 
fonduri de investiții precum Blackrock (proprietar a 6 % 
din acțiuni). Procentajul de capital deținut de acționari 
privați era de 12,7 % în 2018. 

PERFORMANȚĂ FINANCIARĂ

Venituri 2018: 
EBIT 2018: 
Valoarea companiei  
(capitalizare bursieră/valoare 
totală a acțiunilor) 6/2019: 

61,6 mld EUR
 3,2 mld EUR
 
 
33,7 mld EUR

CIFRE PRIVIND ANGAJAȚII

Efectiv global: 
Efectiv Europa: 
Efectiv Europa (fără Germania): 
Angajați temporar prin 
 agenții Europa (FTE) :

540.245
345.940
127.812
 
 33.020

ȚĂRI REPREZENTATE DE EWC

30 de țări (50 de membri)
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Deutsche Bahn AG

Istoric
Deutsche Bahn a fost creată ca o companie mixtă a 
foștilor operatori de trafic feroviar din Germania de Vest 
și de Est. La cinci ani de la căderea zidului Berlinului, 
compania vest-germană „Bundesbahn” și compania 
est-germană „Reichsbahn” au fuzionat.

Înainte de fuziune, compania de stat Bundesbahn înre-
gistrare deja pierderi semnificative, constând în datorii 
de 22 de miliarde de EUR la momentul reunificării. Din 
1950, fiecare nou guvern a creat în mod repetat comisii 
pentru a găsi o cale de soluționare a dilemei financiare a 
companiei Bundesbahn. Odată cu integrarea companiei 

est-germane Reichsbahn, criza financiară s-a accentuat și 
mai mult. Guvernul german a răspuns prin dereglementare 
și introducerea de structuri manageriale dictate de piață 
și atente la costuri. Deutsche Bahn trebuia să își câștige 
veniturile de pe piață în loc să primească subvenții de 
la guvern.

Pe când societatea Deutsche Bahn era focalizată în prin-
cipal pe teritoriul german, compania și-a extins semnifi-
cativ amprenta europeană după achizițiile companiilor 
Schenker-Stinnes în 2002 și Arriva, cu sediul în Regatul 
Unit, în 2010.

Structură și activități
Deutsche Bahn AG este constituită din trei piloni majori cu numeroase companii subiacente.

DIVIZIE Transport pasageri Transport de marfă și logistică Infrastructură

ACTIVITĂȚI DE BAZĂ Servicii de transport în 
Germania și Europa

Servicii de logistică pe cale  feroviară, 
rutieră, aeriană și maritimă

Infrastructură  feroviară 
în Germania

ANGAJAȚI GLOBAL 105.485 104.659 54.507

Din perspectivă europeană, cele mai importante mărci 
ale Deutsche Bahn sunt: 

 ― Arriva (include transportul public local 
al grupului DB în afara Germaniei),

 ― DB Cargo (încorporează toate activitățile de 
transport de marfă ale Grupului DB) și

 ― DB Schenker (asigură servicii de 
 logistică pe cale aeriană, maritimă și 
 terestră și logistică contractuală).

Proprietate
Deutsche Bahn AG este organizată ca societate pe acțiuni 
cu guvernul german în calitate de acționar unic. Inițiativele 
anterioare de privatizare a companiei au fost suspendate. 

PERFORMANȚĂ FINANCIARĂ

Venituri externe 2018: 
EBIT 2018 (ajustat): 

44,02 mld EUR
 2,11 mld EUR

CIFRE PRIVIND ANGAJAȚII (31 MARTIE 2019)

Efectiv global: 
Efectiv Europa: 
Efectiv Europa (fără Germania): 
Angajați temporar prin agenții Europa (FTE): 

334.158
303.898
 97.049

n/a

ȚĂRI REPREZENTATE DE EWC

18 de țări (42 de membri)
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ACORDURILE EWC: 
DEUTSCHE POST DHL

Context
La începutul verii anului 2000, sindicaliștii și membrii comitetului de întreprindere de la Deutsche Post din întreaga 
Europă s-au întrunit în localitatea Königswinter de lângă Bonn. Această primă conferință a angajaților Deutsche 
Post a fost finanțată de Comisia Europeană pentru promovarea dialogului social dintre reprezentanții angajaților 
și conducere la nivel de companie. La conferință, s-a exprimat de către toți participanții o dorință puternică de 
stabilire a unui contact periodic între diversele țări și de solicitare către conducerea Deutsche Post de fondare a 
unui comitet european de întreprindere. 

Pe 14 august în același an, comitetul german de între-
prindere („Konzernbetriebsrat”) împreună cu comitetul 
de întreprindere al companiei subsidiare Nedlloyd Road 
Cargo Luxembourg, cu susținerea Federației Europene 
a Lucrătorilor din Transporturi (ETF), a Rețelei Sindicale 
Internaționale (UNI) și a uniunii sindicale germane ver.di 
au transmis conducerii centrale o solicitare de inițiere a 
negocierilor asupra unui acord de înființare a unui comitet 
european de întreprindere. Aceste negocieri au început 
în Bruxelles la începutul anului 2001. 

Procesul de negociere a avut loc când compania se afla 
la jumătatea procesului de tranziție de la companie de 
stat la companie multinațională. Diversele culturi ale 
companiilor achiziționate au cauzat provocări semnifi-
cative atât pentru conducere, cât și pentru reprezentanții 
implicați ai angajaților. Cu toate acestea, negocierile 
s-au putut finaliza la Milano (Italia) cu acordul denumit 
atunci „Deutsche Post World Net Forum”. În decursul 
anilor, acordul a fost amendat în diverse ocazii, acordul 
2012 DPDHL Forum fiind cea mai recentă versiune, cu 
efect juridic. 

Forum comun sau comitet european 
de întreprindere?
În timpul procesului de negociere, partenerii de negoci-
ere erau în dezacord în privința modului în care trebuie 
înțeles organismul reprezentativ european: reprezentanții 
angajaților erau de părere că trebuie creat un comitet 
european de întreprindere în sensul propriu-zis al legii, 
compus din reprezentanți independenți ai angajaților 
care să se întrunească în calitate de EWC cu conducerea 
centrală în scopul informării și al consultării. În contrast, 
conducerea era inspirată de Forumul Consultativ European 
DHL (ECF), moștenit de la DHL ca rezultat al achiziției 
și era desemnat ca forum comun pentru conducere și 
reprezentanții angajaților. Însă rapoarte de la foști membri 
ai ECF și analiza experienței acestora au confirmat îngri-
jorarea reprezentanților angajaților. Angajații erau uniți 

în opinia că un forum comun fără autonomie din partea 
angajaților nu ar servi scopului de creare a unui organism 
semnificativ de reprezentare a angajaților. 

În timp ce negocierile se apropiau de termenul limită 
stabilit de lege, ambele părți au ajuns în final la un com-
promis prin crearea unui forum comun (Forumul DPDHL) 
cu două organisme subordonate: Comitetul European de 
Întreprindere (EWC) și Forumul European al Conducerii 
(EMF). Deși structura complexă a Forumului DPDHL 
este unică, reprezentanții angajaților și-au asigurat toate 
drepturile legale acordate EWC independente de legislația 
europeană. 



18

Calitatea de membru și numărul de locuri
Chiar de la începutul negocierilor, reprezentanții angajaților 
au pledat ca fiecare țară europeană să fie reprezentată 
indiferent de efectivul angajaților și a refuzat propunerile 
de introducere a unor praguri minime sau de comasare 
a țărilor cu un singur membru EWC combinat. Acordul 
prevede ca fiecare țară să aibă cel puțin un membru 
în forum. La momentul publicării, 28 de țări din UE au 
dreptul la reprezentare. Împreună cu țările din SEE (Spațiul 
Economic European) Norvegia și Islanda, membrii EWC 
al Deutsche Post provin din 30 de țări europene.

Dată fiind mărimea companiei, Acordul pentru Forumul 
DPDHL prevede un număr maxim de 50 de membri ai 
EWC, și încă 25 de reprezentanți ai conducerii de numit de 
către EMF. La fiecare patru ani înainte de începerea unui 
nou mandat, conducerea și EWC convin asupra unei chei 
de distribuție amendate referitoare la modul de alocare 
al celor 50 de mandate EWC pe țări. Din fericire, angajați 
germani s-au oferit să își limiteze numărul de membri ai 
EWC la 8, deși procentajul angajaților germani depășește 
60 % din efectivul european. Acest fapt permite altor țări 
mari să aleagă unul sau mai mulți membri suplimentari 
ai EWC. 

Ședințele plenare
Deși legislația europeană prevede un standard minim de 
o ședință plenară pe an, Forumul DPDHL se întrunește 
de două ori pe an. Fiecare ședință este structurată pe o 
perioadă de două zile cu întrunirea separată a EWC și EMF 
în prima zi și o ședință comună a forumului în a doua zi, 
urmate de ședințe de informare separate de către cele 
două entități subordonate mai târziu în după-amiaza 
aceleiași zile. În timpul ședinței comune, conducerea 

centrală este reprezentată în general de cel puțin un 
membru al consiliului de administrație al Deutsche Post 
DHL. Conducerea centrală trebuie să informeze Forumul 
DPDHL despre evoluția întreprinderilor, despre perspecti-
vele companiei și despre un număr de subiecte detaliate 
listate în acord. Consultarea urmează să aibă loc pe 
baza informațiilor furnizate de conducerea centrală și a 
întrebărilor, problemelor și declarațiilor.

Activitate de grup 
la EWC al Deutsche 
Post DHL
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Comitetul restrâns și comitetele de întreprindere
Între ședințele plenare, un comitet restrâns de șase repre-
zentanți de fiecare parte (conducere și EWC) se întrunește 
de cel puțin două ori pe an pentru chestiuni administrative 
legate de forum, precum stabilirea agendei de lucru și 
deciderea locurilor de întrunire, dar și pentru consultare 
aprofundată în caz de circumstanțe extraordinare precum 
relocări, închideri sau achiziții transnaționale. În plus, 
s-au creat comitete comune de întreprindere cu câte trei 
membri de fiecare parte pentru abordarea provocărilor 
specifice ale diviziilor de activitate Express, Supply Chain, 
Global Forwarding and Freight sau Post&Parcel/E-Com-
merce Solutions.

Acordul DPDHLF include un număr semnificativ de alte 
prevederi, dintre care cele mai importante sunt:

 ― Interpretariat și traducere

 ― Dreptul de comunicare cu angajații

 ― Alegeri democratice ale membrilor EWC

 ― Mijloace și resurse financiare

 ― Biroul EWC

 ― Dreptul la sprijin din partea unor specialiști externi

 ― Dreptul la formare

 ― Grupuri de lucru

 ― Protecția contra discriminării sau a concedierii nelegale

 ― Dreptul la concediu plătit pentru activitate în cadrul 
EWC

Contract cu efect juridic
Acordul privind Forumul DPDHL stabilește drepturile și 
obligațiile formale ale părților. Acordul poate fi reziliat 
de oricare dintre părți cu o perioadă de aviz stabilită. 
În cazul unei divergențe de opinii privind interpretarea 
anumitor clauze ale acordului, comitetul restrâns are 
sarcina de a căuta soluționarea amiabilă a diferende-
lor. Dacă nu se poate ajunge la un acord, oricare dintre 
părți (conducere sau EWC) poate înainta disputa unei 
instanțe pentru litigii de muncă. Deoarece acordul este 
guvernat de legea germană privind comitetele europene 
de întreprindere („EBRG”), orice dispută legală intră sub 
jurisdicția instanței pentru litigii de muncă din Bonn. Orice 
cheltuieli ocazionate de o dispută legală trebuie suportate 
de conducerea centrală. De când s-a semnat acordul în 
2003, nu au existat litigii. 
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DEUTSCHE BAHN

Context
La momentul introducerii legislației privind EWC la mijlocul anilor 1990, sistemul feroviar german tocmai finalizase 
integrarea legală a căilor ferate federale vest-germane (Bundesbahn) cu căile ferate est-germane (Reichsbahn). 
Procesul de integrare a cauzat provocări majore, fapt ce explică de ce fondarea unui comitet european de între-
prindere nu a reprezentat o prioritate pe agendă în timpul acelor ani. De asemenea, trebuie reținut că, în mod 
tradițional, Deutsche Bahn angaja doar un număr foarte limitat de angajați în afara Germaniei în comparație cu 
alte corporații mari. 

Situația s-a schimbat dramatic după ce nou-creata Deut-
sche Bahn a început să achiziționeze companii care 
operau într-o rețea europeană multinațională. Intenția 
era servirea de clienți de amploare prin livrarea bunurilor 
acestora în toate țările europene. În 2002, Deutsche Bahn 
a cumpărat Stinnes AG, inclusiv marca Schenker. Cu 
această achiziție, Deutsche Bahn a devenit o companie 
cu adevărat internațională.

Angajații Schenker făceau deja parte dintr-un comitet 
european de întreprindere sub proprietatea anterioară a 
furnizorului german de energie E.ON. Totuși, experiența pe 
care șoferii de camion și lucrătorii din depozitele Schenker 
o avuseseră cu EWC al E.ON nu fusese întotdeauna una 
pozitivă. Agendele ședințelor EWC se concentrau în prin-
cipal pe subiecte legate de centrale nuclearoelectrice sau 

de prețurile energiei și lăsau puțin loc pentru problemele 
legate de transport și logistică.

După ce E.ON a decis să vândă Stinnes (Schenker), repre-
zentanții angajaților scandinavi au fost în principal cei 
care erau convinși că era momentul pentru un comitet 
european de întreprindere al Schenker. În vara anului 2005, 
reprezentanții sindicali Schenker din Suedia, Norvegia, 
Finlanda și Danemarca s-au întrunit în Stockholm și au 
emis o solicitare formală de inițiere de negocieri pentru 
un acord EWC cu Schenker.

Dar solicitarea nordică pentru un EWC al Schenker a fost 
respinsă de conducerea centrală, deoarece nu doreau 
mai multe EWC în cadrul Deutsche Bahn. Conducerea a 
adoptat în schimb opinia că angajații Schenker trebuie 
să devină parte a unui EWC mai mare al Deutsche Bahn.

EWC al Deutsche Bahn
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De la un EWC cerut de lege la acordul EWC
Inițiativa nordică pentru un EWC cauzase îngrijorare și în 
rândul membrilor comitetului german de întreprindere, 
care se temeau că vor fi subreprezentați numeric la nego-
cieri. Deși reprezenta majoritatea vastă a angajaților, 
Germania ar fi beneficiat de doar patru locuri în cadrul 
SNB. În cele din urmă, solicitarea nordică de negocieri 
a fost respinsă și, în consecință, conform legii a trebuit 
format un comitet european de întreprindere al Deutsche 
Bahn în condițiile cerințelor subsidiare din Directiva privind 
EWC. În paralel, EWC sprijinit de Federația Europeană a 
Lucrătorilor din Transporturi (ETF) a negociat un „acord 

de implementare” pentru funcționarea noului EWC. Acest 
acord a fost amendat între timp și a devenit în final un 
acord EWC valabil pe 31 martie 2012. Este remarcabil că 
acest acord EWC nu doar stipulează drepturile și obliga-
țiile EWC și ale conducerii, ci și recunoaște standardele 
fundamentale ale muncii ale Organizației Internaționale 
a Muncii (ILO), în special dreptul la formarea de sindicate 
libere și dreptul respectivelor sindicate la negocierea 
de contracte colective pentru angajați. În plus, părțile 
recunosc orientările curente ale OECD pentru companiile 
multinaționale.

Calitatea de membru și numărul de locuri
Acordul Deutsche Bahn nu stabilește praguri minime 
ale numărului angajaților pentru reprezentarea unei țări 
în EWC. Din fiecare țară din Spațiul Economic European 
în care Deutsche Bahn sau o subsidiară are o unitate 
operațională sau o secțiune de întreprindere, un minimum 
de un reprezentant al angajaților va fi delegat sau ales 
pentru EWC. Dacă într-o anumită țară funcționează o 
altă (a doua) unitate operațională cu cel puțin 100 de 
angajați, va exista un al doilea reprezentant al țării. În 
țările cu o companie care are peste 10.000 de angajați, 

se va delega sau alege încă un reprezentant național. 
Pentru fiecare 10.000 de alți angajați sau o fracțiune 
din acest număr, va mai exista încă un reprezentant. 
Germania este reprezentată de 12 membri în EWC. Nu 
există delegați de ales pentru EWC și durata mandatelor 
nu este specificată. Spre deosebire de Forumul DPDHL, 
EWC al Deutsche Bahn este un organism format doar 
din angajați, fără reprezentare dedicată a conducerii. 

 

Ședințele plenare și grupurile de lucru
Ședințele plenare și grupurile de lucru EWC al Deutsche 
Bahn permite o ședință plenară pe an și încă o ședință, 
dacă este necesară, la discreția EWC. În practică, aceasta 
a dus la desfășurarea a două ședințe plenare pe an. 
Ședințele plenare durează în general trei zile, inclusiv 
timpul de deplasare și informarea și consultarea cu con-
ducerea centrală în cea de-a doua zi. Fiecare membru 
al EWC aparține automat și unui anumit „grup de lucru” 
care combină toți membrii EWC dintr-o divizie. 

S-au introdus grupuri de lucru permanente pentru urmă-
toarele domenii de activitate:

 ― DB Arriva/Transport regional de pasageri

 ― DB Schenker/Grup de lucru sector feroviar

 ― DB Schenker/Logistică 

EWC poate delega anumite sarcini grupurilor de lucru, 
inclusiv informarea și consultarea. Grupurile de lucru se 
întrunesc periodic de două ori pe an, fiecare reprezentant 
al EWC fiind invitat la un total de patru ședințe în cursul 
unui an. 
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Comitetul de gestionare și comitetul prezidențial
EWC este prezidat de un președinte, ales de membrii 
EWC. Împreună cu trei delegați aleși, președintele for-
mează comitetul prezidențial care gestionează activitatea 
cotidiană a EWC.

Pe lângă comitetul prezidențial, EWC are și un comitet 
de gestionare care constă din comitetul prezidențial și 
alți membri ai EWC. Ceilalți membri ai comitetului de 
gestionare sunt propuși de grupurile de lucru și sunt 
aleși de EWC. Comitetul de gestionare se va întruni după 
necesități, dar nu de mai puțin de două ori pe an.

Elemente importante ale acordului EWC pe lângă preve-
derile de mai sus ale acordului EWC al Deutsche Bahn 
includ secțiuni importante pe subiecte precum:

 ― Interpretariat și traducere

 ― Ședințe suplimentare după necesități

 ― Dreptul de comunicare cu angajații

 ― Mijloace și resurse financiare

 ― Biroul EWC

 ― Dreptul la invitarea de specialiști

 ― Dreptul la instruire lingvistică

 ― Protecția contra discriminării sau a concedierii nelegale

 ― Dreptul la concediu plătit pentru activitate în cadrul EWC

Statutul juridic
Acordul EWC al Deutsche Bahn stabilește drepturile și 
obligațiile părților. Dacă este reziliat de oricare dintre părți, 
acordul continuă să fie valabil până la semnarea unui nou 
acord. În cazul unei dispute referitoare la interpretarea 
acestui acord, comitetul prezidențial este delegat să 
inițieze discuții cu conducerea. Dacă nu se poate ajunge 
la un acord, acordul este considerat a fi valabil și apli-
cabil juridic în fața unei instanțe pentru litigii de muncă. 
Deoarece acordul este guvernat de legea germană privind 
comitetele europene de întreprindere („EBRG”), orice 
dispută legală intră sub jurisdicția instanței pentru litigii 
de muncă din Berlin ca sediu al companiei. În practică, 
până acum nu a fost înaintată instanțelor nicio dispută.
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Există o diferență fundamentală în modul în care reprezentanții angajaților 
și managerii sunt delegați să își îndeplinească rolurile. Pe când managerii 
sunt numiți de superiori și trebuie să acționeze pe linii de raportare, lanțuri de 
comandă și ierarhii, reprezentarea angajaților are la bază principiul democrației 
industriale. Atât funcționarea internă a EWC, cât și modul în care membrii 
sunt numiți sau aleși în EWC fac obiectul procedurilor democratice. Similar 
cu politicienii, membrii EWC răspund în fața electoratului dintr-o anumită 
zonă geografică și depind de legitimitatea lor democratică. Pentru succesul și 
reputația EWC, este absolut esențial ca baza sa democratică să fie recunoscută 
și onorată de toate părțile.

Nu există o abordare uniformă în Directiva privind EWC a 
modului în care trebuie implementat principiul democrației 
industriale de către Statele Membre. Cunoscându-se 
diversitatea în care funcționează comitele de întreprindere, 
sindicatele și alte forme de reprezentare a angajaților în 
diverse țări, Directiva a impus tuturor Statelor Membre ale 
UE necesitatea de a stabili o metodă specifică de alegere 
sau numire a membrilor EWC. Se înțelege în general că 
un proces de alegeri standardizat stabilit de reguli ale 
companiei sau de acordul EWC nu poate prevala asupra 
reglementărilor naționale. Legislația locală va prevala în 
cazul unui conflict între un acord EWC și reglementările 
respective.

Foarte important, prevederile legale pentru alegerea sau 
numirea membrilor EWC dintr-o anumită țară și pentru 
alegerea sau numirea reprezentanților locali ai angajaților 
sunt reglementări în general distincte. Modul în care 
este ales un membru al EWC urmează în mod normal 

alte reguli decât alegerea sau numirea unui reprezentant 
local. De exemplu, dacă o legislație națională definește 
o anumită perioadă de timp (mandat) pentru un anumit 
reprezentant local al angajaților, această regulă nu se 
aplică mandatelor membrilor EWC. 

Termenul juridic „alegere sau numire” folosit în multe 
acorduri EWC nu trebuie înțeles în mod eronat drept 
liberă alegere a procedurilor, ci se referă la modurile 
diferite în care Directiva a fost transpusă în legislația 
diverselor țări. Dacă membrii EWC urmează a fi „numiți” 
conform legislației locale, aceasta implică întotdeauna 
dreptul organismelor reprezentative ale angajaților precum 
sindicatele sau comitetele de întreprindere de a alege 
membrii EWC pentru țara lor. „Numirea” unui membru al 
EWC nu înseamnă niciodată o prerogativă a conducerii de 
a selecta un anumit angajat pentru calitatea de membru 
al EWC.
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În conformitate cu culturile și tradițiile locale de dialog social, Statele Membre au transpus Directiva privind EWC 
în moduri diferite. În general, există trei proceduri de alegere/numire: 

A –  ALEGEREA/
NUMIREA DE 
CĂTRE COMITETE 
DE ÎNTRE
PRINDERE

În țările care pun accent puternic pe independența comitetelor de între-
prindere locale, membrii EWC sunt aleși sau numiți de către membrii 
comitetelor de întreprindere locale existente. În funcție de legislația 
națională în cauză, candidații trebuie să fie membri ai comitetului de 
întreprindere local sau angajați obișnuiți fără mandat local. În cazul în 
care într-o țară există mai multe comitete de întreprindere, nominali-
zarea are loc fie la un congres național al comitetelor de întreprindere, 
printr-un comitet central de întreprindere, fie prin acordul diverselor 
comitete de întreprindere locale. În acest model, sindicatele joacă în 
cel mai bun caz un rol neformal. Acestea pot propune comitetului de 
întreprindere candidați, dar nu au drepturi de decizie. Olanda, Austria 
și Germania sunt exemple de astfel de țări. 

B –  NUMIREA DE 
CĂTRE SINDICATE

Într-un al doilea grup de țări, sindicatele au conform legii un rol cheie 
în selectarea membrilor EWC. Dacă un sindicat este eligibil pentru 
implicarea în selecție depinde în mod normal de „reprezentativitate”, 
care poate fi dovedită prin ratificarea acordului de negociere colectivă 
la nivel național, prin numărul de membri de sindicat ai companiei sau 
prin numărul de voturi obținute la ultimele alegeri pentru comitetul de 
întreprindere. Există diverse proceduri pentru modul în care indicatele 
aleg membrii EWC: în unele țări decizia este luată de administrația 
externă a sindicatelor, iar în alte țări membri de sindicat ai companiei 
pot căuta de acord sau pot avea un vot. Italia, Franța și Suedia sunt 
exemple de țări în care membrii EWC sunt numiți de sindicate. 
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Membri ai EWC aleși de către conducere:  
mit sau realitate?
În cursul redactării acestui document, manageri locali ai celor două companii participante au fost invitați 
să explice procedurile electorale pentru EWC din țara lor. Răspunsurile date confirmă necesitatea instruirii 
pentru conștientizare la toate nivelurile. Deși mulți manageri au exprimat opinia că conducerea nu ar trebui 
să intervină în alegeri, există încă manageri care dovedesc o lipsă de cunoștințe, după cum o ilustrează 
următoarea declarație: 

« Sincer, nu avem un reprezentant de ceva vreme. 
Presupun că nu era realmente necesar. … Apoi a 
venit de la centru că vor un reprezentant din țara 
noastră, probabil pentru a epuiza oportunitatea 
minunată de creștere din [țara]. Când s-a solicitat 
aceasta, s-a decis de către conducerea superioară 
că în aceste etape de început este cel mai bine 
să numim pe cineva și am avut o discuție între 
directorul de resurse umane, directorul general 
și directorul economic pentru a stabili care este 
persoana cea mai potrivită, și din subiectele de pe 
agendă s-a decis că dacă trimitem pe cineva de la 

resurse umane în primă fază, această persoană 
va fi probabil cea mai în măsură să contribuie la 
întregul program.

Am discutat dacă ar trebuie să avem alegeri și 
dacă acesta era modul corect de a proceda, dar am 
decis contra deoarece ne lipseau multe cunoștințe 
despre natura rolului pentru a ne asigura că avem 
persoana potrivită. În prezent, analizăm situația și 
căutăm să află dacă există necesitatea unei schim-
bări și dacă sunt potrivite alegeri.»

C –  ALEGEREA  
DE CĂTRE TOȚI 
ANGAJAȚII

În multe țări, legea prevede un proces în care fiecare angajat în parte 
este invitat să voteze pentru membrii EWC ca model implicit în cazul în 
care nu există reprezentanți locali ai angajaților sau dacă rolul acestora 
nu este perceput a fi suficient de reprezentativ pentru întreaga țară. 
Această situație poate apărea, de exemplu, dacă un sindicat reprezintă 
doar lucrătorii și nu întregul personal sau există un comitet de între-
prindere la un anumit punct de lucru, dar altele rămân nereprezentate. 
Cu anumite excepții, legislația națională oferă orientare limitată asupra 
mecanismelor specifice pentru alegeri de către toți angajații. Unele țări 
(Regatul Unit, Irlanda) stabilesc reguli mai detaliate pentru procedurile 
electorale, iar altele (Bulgaria, Lituania) stipulează că membrii EWC 
trebuie aleși la o adunare la care participă toți angajații. 
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Modul de organizare a alegerilor pentru EWC – 
recomandări 
Chiar dacă alegerile directe de către toți angajații sunt considerate o opțiune de rezervă de către majoritatea 
legislațiilor naționale, în practică, acest model a devenit un mod de alegere a membrilor EWC utilizat frecvent în 
multe companii. Această evoluție decurge din absența în creștere a sindicatelor sau comitetelor de întreprindere 
în multe țări și locuri de muncă. În special în majoritatea țărilor din Europa Centrală și de Est s-a observat că 
comitetele de întreprindere locale sunt destul de rare și sindicatele, dacă măcar există, exercită adesea o influență 
limitată asupra procesului electoral.

Din motivele sus-menționate, se pune un accent special în 
acest capitol asupra modului în care trebuie desfășurate 
alegerile în țări în care membrii EWC trebuie aleși direct de 

către toți angajații. Îndrumările următoare nu sunt valabile 
în țările în care membrii EWC sunt aleși sau numiți de 
către sindicate și comitete de întreprindere.

Circumscripțiile
Pentru țările îndreptățite la mai mult de un membru al 
EWC, trebuie clarificat modul în care se vor împărți res-
ponsabilitățile membrilor EWC. Modelele existente sunt 
construite pe geografii (regiuni), pe unități operaționale 
sau pe categorii de muncă. Dacă acestea nu sunt bine 

definite, fiecare reprezentant în EWC acoperă întreaga 
forță de muncă din țara afectată. Trebuie să se clarifice că 
trebuie implicate toate persoanele juridice și subsidiarele 
controlate de companie.

Eligibilitatea
În principiu, toți angajații (inclusiv angajații cu program 
redus) sunt eligibili pentru candidatură. Nu se permite 
preselecția candidaților adecvați de către conducere. 

Toți angajații din țara respectivă sunt eligibili pentru votare. 

Deoarece EWC este un organism al reprezentanților 
angajaților, trebuie evitate cât mai mult posibil potențialele 
conflicte de interese. Astfel de conflicte pot surveni în 
principal pentru manageri superiori din departamentul 
de resurse umane sau din alte funcții de conducere. 
Dacă există dubii, trebuie contactat biroul EWC înainte 
de alegeri.

Apelul pentru alegeri
Conducerea și membrii actuali ai EWC trebuie să convină 
asupra conținutului apelului pentru alegeri și asupra meto-
dei și cronologiei de comunicare către angajați. Apelul 
pentru alegeri trebuie să includă o descriere completă a 
scopului EWC și a profilului de rol așteptat. 

Comunicarea doar prin e-mail nu ester suficientă. Pentru 
lucrătorii operaționali, sunt necesare exemplare impri-
mate, materiale și publicări pe aviziere pentru informarea 
angajaților. 

Comitetul Restrâns sau Comitetul de Gestionare al EWC 
trebuie să primească un exemplar al apelului pentru 
alegeri.

Limbile
Apelul pentru alegeri și orice alte comunicări legate de 
alegeri trebuie publicate în limba țării respective.
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Prezentarea candidaților
Înainte de alegeri, candidaților trebuie să li se acorde 
timp și ocazii suficiente pentru a se prezenta colegilor 
în vederea alegerilor. Experiența arată că organizarea 
alegerilor favorizează adesea angajații care se bucură de o 
anumită publicitate în îndeplinirea rolurilor lor profesionale 
și care își pot folosi rețeaua profesională pentru a-și 

promova candidatura. Trebuie căutate metode pentru 
asigurarea de oportunități egale pentru candidații mai 
puțin cunoscuți. Acestea includ folosirea de publicații 
ale companiei, de ședințe la primărie și de vizite la alte 
puncte de lucru dacă este necesar. 

Cerințele pentru votare
Secretul votului este esențial pentru finalizarea cu succes 
a alegerilor. Se recomandă numirea unei comisii electorale 
compuse din angajați imparțiali care se oferă să dirijeze 
și să supervizeze votarea. Se înțelege că conducerea 
locală se abține de la influența rezultatul alegerilor prin 
promovarea sau descurajarea anumitor candidați. Votul 
secret este necesar chiar dacă există doar un singur 
candidat pentru alegeri. În anumite țări, pentru validarea 
alegerilor este necesar un nivel minim de prezență la vot 
(participare).

Când se stabilește data votării, trebuie alocat timp sufici-
ent pentru a permite participarea câtor mai mulți angajați, 
inclusiv a angajaților cu program redus și a lucrătorilor 
în schimburi.

Urnele de votare trebuie amplasate în locuri ușor accesi-
bile, cum ar fi cantinele sau holurile de acces. Aceste urne 
de votare trebuie sigilate și numerele trebuie înregistrate. 
Urnele de votare pot fi deschise doar de comisia electorală 
(a se vedea mai sus) la sfârșitul votării.

Raportarea
Rezultatul alegerilor trebuie comunicat EWC, inclusiv 
informații despre numărul total de voturi exprimate și 
defalcarea voturilor între candidați.

Rezultatele alegerilor trebuie comunicate forței de muncă 
din țara respectivă direct după obținerea confirmării din 
partea EWC.

Implicarea membrilor EWC în procesul electoral 
La Deutsche Post DHL, membrii EWC au un rol esen-
țial în pregătirea noului proces electoral la sfârșitul 
mandatului de patru ani: Acordul EWC stipulează 
acordul local între membrul(-ii) EWC și conducere 
privind modul de desfășurare a alegerilor.

«Conducerea națională responsabilă va conveni 
detaliile procesului electoral cu reprezentanții 
naționali ai angajaților în Forumul DPDHL în 
conformitate cu regulamentul național relevant.»  
(Art 2.2.4 din Acordul DPDHLF).

Membrii EWC trebuie să se asigure de respectarea 
clauzei de mai sus și trebuie să solicite consultanță 
din partea biroului sau specialistului EWC referitor 
la detaliile de convenit. 
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Scopul principal al EWC este de a fi informat și consultat de către conducere 
asupra evoluției și perspectivelor întreprinderii. Deoarece mediul de piață este 
în continuă schimbare, una sau două ședințe plenare anuale nu ar fi suficiente 
pentru un EWC să răspundă la timp tuturor noilor provocări apărute în cursul 
unui an fiscal. Din acest motiv, informarea și consultarea nu are loc doar în 
cadrul ședințelor plenare, ci, când este necesar, cu organisme subordonate 
ale EWC, precum grupurile de lucru (Deutsche Bahn) sau Comitetul Restrâns 
și comitetele de întreprindere (Deutsche Post DHL), în funcție de regulile 
stipulate de Acordul EWC. 

Subiecte pentru informare și consultare
Directiva privind EWC listează un număr de subiecte care 
sunt adesea considerate drept standarde minime pentru 
informare și consultare, și care includ chestiuni de natură 
economică și socială. Conform Directivei, informarea (fără 
obligația de consultare) trebuie să se refere în special la 
structura companiei, la situația economică și financiară, 
la evoluția probabilă și la producție și vânzări. Informarea 
și consultarea EWC trebuie să se refere în special la 
situația și tendința probabilă a ocupării forței de muncă, 
la investiții, la schimbările substanțiale de organizare, 
la introducerea de noi metode de lucru sau procese 

de producție, la transferurile de producție, la fuziuni, la 
reducerile de cheltuieli sau închiderile de întreprinderi și 
la concedierile colective (Directiva 2009/38/CE).

Deoarece Directiva UE privind lucrătorii temporari și 
angajați prin agenție a fost adoptată în 2008, EWC au 
și dreptul de a fi informate asupra folosirii de lucrători 
angajați prin agenții. În plus, multe EWC au extins lista de 
subiecte de mai sus prin acord cu conducerea și au inclus 
pentru informare și consultare subiecte precum protecția 
muncii, egalitatea de oportunități sau protecția datelor.
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Informarea
Directiva numește conducerea centrală ca fiind titu-
lara obligațiilor de informare și consultare. De reținut 
că conducerea superioară nu este neapărat directorul 
general sau un membru al consiliului de administrație, ci 
poate fi orice alt reprezentant care acționează în numele 
companiei. Termenul „conducere centrală” implică totuși 
că în ultimă instanță este responsabilitatea consiliului 
de administrație de a se asigura de îndeplinirea tuturor 
obligațiilor ce decurg dintr-un acord EWC. Pentru majori-
tatea companiilor multinaționale cu sediul central în UE, 
s-a dovedit o bună practică ca directorul general să se 
adreseze EWC cel puțin o dată pe an pentru a-și împărtăși 
strategia și a-i asculta pe reprezentanții angajaților. În 
funcție de subiectele de pe agendă, în fiecare ședință 
EWC va avea rolul de a identifica cei mai informați și 
adecvați manageri de invitat pe subiectul respectiv. Pe 
lângă competența în materie de subiect, prezentatorii 
conducerii trebuie să dețină și o poziție importantă în 
companie, care să le permită să retransmită în procesul 
decizional rezultatele consultărilor cu EWC. 

Se întreabă adeseori cât de detaliate trebuie să fie informa-
țiile furnizate. Conform Directivei privind EWC, „informare” 

« înseamnă transmiterea de date de către angajator 
către reprezentanții angajaților pentru a le permite 
acestora să se familiarizeze cu subiectul și să îl 
examineze; informațiile vor fi furnizate la timpul, 
în modul și cu conținutul adecvate pentru a per-
mite reprezentanților angajaților să întreprindă o 
analiză aprofundată a impactului posibil și, dacă 
este cazul, să se pregătească pentru consultări … » 
(Directiva 2009/38/CE, Art. 2)

Din perspectiva EWC, este esențial dacă informațiile 
furnizate vor fi adecvate și suficiente pentru efectuarea 
evaluării aprofundate necesare. Se admite în general că 
dacă nu sunt îndeplinite criteriile de mai sus, conducerea 
trebuie să furnizeze informații suplimentare pe baza 
necesităților identificate ale EWC. Un EWC cu experiență 
va finaliza faza de informare doar după transmiterea de 
către conducere a tuturor informațiilor solicitate.
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Consultarea
Din păcate, consultarea este adesea neglijată, dacă nu 
chiar ignorată, în funcționarea multor EWC. Unii manageri 
și reprezentanți ai angajaților întâmpină chiar dificultăți 
în a ajunge la un acord asupra a ceea ce înseamnă de 
fapt „consultare”. O consultare a semnificației literale a 
verbului „consulere” (= a sfătui) din limba latină poate oferi 
o îndrumare: în Republica Romană (509 – 27 î.Hr.), un 
„consul” deținea cea mai importantă funcție politică și cei 
doi consuli aleși dețineau alternativ în fiecare zi puterea 
suverană. În secolele următoare, un consul a devenit un 
rol mai reprezentativ pentru consilierea cetățenilor care 
locuiau în străinătate. În era modernă, consultarea a 
devenit sinonimă cu oferirea sau solicitarea de sfaturi. 
De exemplu, pacienții „consultă” un medic pentru a obține 
îndrumări și tratament de la acesta. În lumea afacerilor, 
corporații imense precum Boston Consulting sau McKin-
sey își oferă serviciile ca firme de consultanță și sunt 
specializate în oferirea de orientare strategică pentru 
conducere. Calitatea de consultant de afaceri poate servi 
și ca treaptă de urcare pentru a deveni un lider de afaceri. 
La Deutsche Post DHL, de exemplu, directorul general și 
alți doi membri ai consiliului de administrație sunt foști 
consultanți McKinsey. 

În cadrul general al EWC, consultare înseamnă 

« stabilirea unui dialog și a unui schimb de vederi 
între reprezentanții angajaților și conducerea cen-
trală … la timpul, în modul și cu conținutul care să 
permită reprezentanților angajaților să își exprime 
o opinie pe baza informațiilor furnizate despre 
măsurile propuse la care se referă consultarea, fără 
afectarea responsabilităților conducerii și în timp 
rezonabil, care pot fi luate în considerare în cadrul 
întreprinderii la scară comunitară sau în cadrul 
grupului de întreprinderi la scară comunitară» 
(Directiva 2009/38/CE, Art. 2).

În termenii directivei, consultarea este un efort reciproc 
din partea părților (conducere și EWC) de a ajunge la o 
înțelegere comună a informațiilor furnizate și, în mod ideal, 
de a ajunge la concluzii comune. Conducerea trebuie să 
ia în considerare, dar nu trebuie să fie de acord cu opiniile 
EWC. EWC trebuie să aibă capacitatea de a procesa 
informațiile obținute și de a veni cu idei, propuneri sau 
solicitări alternative. Ori de câte ori se planifică o ședință 
de informare și consultare, trebuie să se asigure că se 
alocă timp suficient pentru a se răspunde informațiilor 
împărtășite de conducere. Prin urmare, o prezentare 
care permite doar o sesiune de întrebări și răspunsuri la 
sfârșit nu ar satisface cerința legală pentru consultare. 
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Opinia EWC
În cursul unei proceduri formale de informare și consul-
tare, EWC are dreptul de a comunica o opinie la sfârșitul 
procesului de consultare. Opinia EWC este rezultatul 
centralizat al analizei efectuate asupra tuturor informa-
țiilor furnizate. Prin urmare, opinia nu este un rezumat al 
vederilor particulare ale membrilor individuali, ci vederea 
colectivă a EWC în calitate de organism. În general, opinia 
va fi comunicată sub forma unei declarații scrise de 
transmis consiliului de administrație sau oricărui factor 
de decizie mai apropiat. Legislația europeană obligă 
conducerea centrală să aștepte opinia EWC, să o ia în 

considerare și să furnizeze EWC un răspuns motivat 
înainte de a lua orice decizie ireversibilă. 

EWC nu are obligația de a comunica o opinie și formularea 
vederilor colective nu este întotdeauna o sarcină ușoară. 
O opinie poate fi pozitivă și poate sprijini o propunere a 
conducerii. De asemenea, poate fi critică sau negativă și 
opusă unui plan al conducerii. Cel mai dificil tip de opinie 
include propuneri alternative. Deoarece influența EWC 
este limitată la puterea de convingere, orice alternative 
propuse trebuie să fie rezonabile și pregătite cu o anumită 
deliberare. 

Temporizarea informării și a consultării
Este evident că informarea și consultarea pot fi semni-
ficative doar dacă decizia finală nu a fost deja luată sau 
implementată. Așa cum un pacient ar trebui să consulte 
un medic înainte de a deceda, conducerea trebuie să 
consulte EWC înainte de închiderea unui punct de lucru 
sau de punerea în aplicarea a unei concedieri colective. 
Un sondaj recent adresat către 1.500 de membri EWC 
desfășurat de Institutul European al Sindicatelor (ETUI) a 
relevat că doar 20 % din membrii EWC sunt de părere că 
EWC de care aparțin este consultat de conducere înainte 
de luarea unei decizii finale. Această cercetare a confir-

mat pledoaria sindicatelor europene ca orice modificare 
viitoare a Directivei privind EWC să considere o prioritate 
informarea și consultarea la timp. Pe moment, membrii 
EWC nu trebuie să aștepte până când conducerea inițiază 
consultarea EWC. Pe baza informațiilor proprii obținute 
prin rețeaua EWC, anumite proiecte pot fi anticipate drept 
a se califica pentru implicarea EWC. Ar depinde apoi de 
EWC să transmită conducerii o solicitare formală de 
implementare a unui proces de informare și consultare. 

Vorbind cu o  singură 
voce! Membri ai 
EWC al Deutsche Bahn 
la o ceremonie de 
decernare de premii
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Legătura dintre informarea și consultarea la nivel 
european și la nivel local
În cazul aspectelor transnaționale care afectează într-o măsură semnificativă angajați, conducerea are o dublă 
obligație: trebuie să implice EWC și reprezentanții locali ai angajaților sau direct angajații dacă nu există comitete 
de întreprindere sau sindicate locale. Odată avizat de conducere, EWC are dreptul de a întâlni, la solicitarea 
sa, conducerea centrală sau alte niveluri mai adecvate de management cu puteri decizionale proprii în scopul 
informării și al consultării.

Ședințele extraordinare devin necesare mai ales în cazul 
relocărilor, închiderilor sau concedierilor colective. În 
funcție de acordul EWC la nivel de companie, se va implica 
fie Comitetul Restrâns, fie altă entitate subordonată a 
EWC. De fapt, ambele procese, informarea și consultarea 
la nivel european și informarea și consultarea la nivel 
local/național, vor trebui gestionate în paralel. Contrar 
prejudecății populare, nu există legislații naționale în UE 
care să impună informarea organismelor reprezentative 
locale înainte de informarea EWC. De fapt, Directiva privind 
EWC din 2009 stipulează că EWC trebuie informate mai 
devreme decât sau simultan cu reprezentanții locali ai 
angajaților.

În cazul unor ședințe extraordinare de informare și consul-
tare, trebuie invitați și membrii EWC din țările afectate de 
măsura în cauză. De exemplu, pentru o ședință referitoare 
la relocarea unui depozit din Portugalia în Spania, de 
exemplu, vor trebui invitați și membrii EWC din Spania 
și Portugalia pe lângă membrii EWC ordinari aparținând 
organismului subordonat respectiv care se ocupă de 
aspectul în cauză. În exemplul de mai sus, ar fi de extremă 
importanță pentru membrii EWC din Spania și Portugalia 
să construiască legătura dintre angajații afectați local și 
EWC. Capacitatea lor de a reprezenta interesele angajaților 
afectați ar fi condiționată de legătura cât mai rapidă posibil 
a lor cu aceștia, chiar dacă sunt situați la un alt punct de 
lucru din țară. Legislația și acordurile privind EWC prevăd 
mijloacele necesare pentru stabilirea contactului, precum 
vizitele la puncte de lucru.

EWC al Deutsche 
Post DHL transmițând 
un mesaj conducerii 
centrale la o ședință 
plenară din Bonn 
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Colegii din fabrică tind să cunoască destul de puțin despre EWC care îi repre-
zintă. În timpuri în care populismul și naționalismul sunt în creștere, trebuie 
curaj pentru a flutura drapelul european. Unii colegi își pot chiar exprima 
scepticismul la adresa existenței vreunor avantaje pentru reprezentanții care 
lipsesc de la locul de muncă. 

« De ce pleci din nou în vizită în străinătate? 
Te transformi în manager? Noi cu ce ne alegem?»

Astfel de întrebări, fie ele serioase sau ironice, vor apă-
rea mai devreme sau mai târziu în orice conversație cu 
angajații locali. 

Este drept că rezultatele implicării EWC nu sunt întot-
deauna măsurabile și de aceea nu sunt ușor de comunicat. 
Unele avantaje pot deveni vizibile doar în combinația 
eforturilor comune ale reprezentanților europeni și locali 
ai angajaților împreună cu sindicatele și uneori chiar și 
cu sprijinul unor aliați din conducere. Semnarea unei 
carte sau a unui acord european care să documenteze 
rezultatele va tinde să fie o excepție. Cu toate acestea, 
există numeroase exemple de bună practică în care EWC 
și-au demonstrat eficiența. Membrii EWC trebuie să fie 
pregătiți să își facă publice realizările EWC propriu și să 
explice colegilor ce poate face pentru ei EWC. La fiecare 
raportare în ședințele locale, va fi esențială sărbătorirea 
succeselor repurtate de EWC în trecut. Lista următoare 
nu este exclusivă, dar poate inspira fiecare membru EWC 
să se gândească la propriile exemple de bună practică 
de împărtășit cu colegii din țara sa. 

Președintele EWC al Deutsche Bahn Jörg Hensel în fostul 
parlament german („Bundestag”) 
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Centrele de servicii partajate
În 2013, conducerea centrală a Deutsche Bahn a început 
informarea și consultarea EWC asupra creării unui centru 
de servicii partajate (SSC) în București. Compania dorea 
să își centralizeze activitățile contabile globale în România 
pentru creșterea eficienței și reducerea costurilor. Chiar 
de la începutul proiectului, era clar că personalul contabil 
din multe țări europene va fi afectat de proiect. EWC a 
lansat cu succes negocieri cu conducerea europeană 
asupra unui acord cadru pentru furnizarea de asistență 
maximă pentru angajații afectați. Acordul includea un 
program de reorganizare pentru angajații afectați, măsuri 

de reformare profesională, servicii de transport, standarde 
minime în caz de concedieri colective, un fond financiar 
pentru dificultăți economice și comunicare extinsă la toate 
nivelurile din companie, de exemplu. Relația de colaborare 
dintre conducerea centrală și EWC pe acest subiect a atras 
o atenție semnificativă și a fost un reper pentru efortul 
de a trece dincolo de simplul schimb de informații. Ca 
recunoaștere a Acordului SSC, EWC al Deutsche Bahn a 
primit Premiul pentru Comitet de Întreprindere German 
în 2016. 

Transferarea întreprinderilor
La scurt timp după achiziționarea DHL de către Deutsche 
Post, conducerea centrală și-a revizuit propriile practici 
pentru gestionarea deplasărilor în interes de serviciu. 
Până atunci, deplasările erau rezervate de o subsidiară 
dedicată a DHL denumită „Travel House”, care avea cca 30 
de angajați în diverse țări europene. Deutsche Post DHL 
intenționa să vândă compania și să folosească servicii 
externe pe viitor. În timpul procesului de informare și 
consultare la nivel european, conducerea centrală a putut 
potoli multe din temerile angajaților afectați. Compania 

cumpărătoare, care era o companie mare specializată 
în deplasări de afaceri, a oferit angajamente credibile în 
materie de securitate a locurilor de muncă și oportunități 
de dezvoltare profesională. Drept rezultat al consultării, 
minimul legal de securitate a locului de muncă al unei 
persoane a fost extins la cel puțin trei ani de la transfer. 
În plus, condițiile de angajare nu puteau fi degradate de 
către noul angajator. În final, angajații transferați au avut 
o atitudine pozitivă vizavi de noua lor companie. 

Membri ai EWC 
al Deutsche Bahn 
primindu-și premiul 
la ceremonia de 
decernare a premii-
lor pentru comitete 
de întreprindere 
germane în 2016
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Sondajele de opinie în rândul angajaților
Asemeni multor corporații mari, Deutsche Bahn și Deut-
sche Post DHL desfășoară un sondaj de opinie anual 
în rândul angajaților. În timp ce EWC al Deutsche Post 
DHL nu are nicio influență asupra modului în care veste 
proiectat și gestionat sondajul, Deutsche Bahn a stabilit 
un grup de lucru comun la nivel de EWC. Prin intermediul 
grupului de lucru, membrii EWC se implică în detaliile 
sondajului chiar înainte de lansarea acestuia prin ana-

lizarea întrebărilor de inclus. Pentru fiecare sondaj, se 
pot propune întrebări pentru țara lor de către membrii 
EWC. Grupul de lucru abordează și temeri potențiale ale 
angajaților referitoare la confidențialitatea sondajului și la 
participarea voluntară. În final, rezultatele fiecărui sondaj 
sunt partajate deschis cu EWC și se discută măsurile de 
luat în consecință. 

Lucrătorii temporari
Folosirea de lucrători agenții de plasament temporar 
(TWA) se află, pentru motive întemeiate, în vizorul multor 
EWC. La Deutsche Post DHL, EWC include de ceva timp 
un grup de lucru comun pe acest subiect împreună cu 
conducerea. Printre alte activități, grupul de lucru a exa-
minat practicile locale din diverse țări pentru a se asigura 
că lucrătorii temporari sunt tratați cu demnitate și respect. 
Grupul de lucru pune mare accent pe implementarea 

standardelor legale europene precum egalitatea de plată și 
de tratament. Deși apelul EWC pentru un acord asupra unui 
cadru general european care să reglementeze folosirea 
agențiilor a fost respins, unele practici neadecvate sau 
chiar ilegale au fost suspendate. De asemenea, condu-
cerea centrală s-a angajat să-și analizeze procesele de 
procurare pentru a se asigura că doar agenții cu bună 
reputație obțin un contract de furnizare pe viitor. 

Planul social
Când, în 2009, Deutsche Post DHL a anunțat relocarea 
planificată a sediului central european al diviziei Express 
de la Bruxelles la Bonn, proiectul a readus amintiri neplă-
cute angajaților belgieni. Cu un deceniu înainte, compania 
mutase deja nodul aerian european pentru activitatea 
de expediție intercontinentală Express de la Bruxelles la 
Leipzig, cauzând pierderea a mii de locuri de muncă. De 
data aceasta, restructurarea a afectat doar cca 800 de 
angajați. Deși mulți dintre ei erau manageri care erau prea 
puțin implicați în comitetul de întreprindere sau sindicat, 
au realizat brusc care sunt avantajele unității. „Creierii și 

mușchii trebuie să rămână în Bruxelles” a devenit deviza 
luptei pentru locurile lor de muncă. În cadrul unor eforturi 
comune, EWC și reprezentanții locali ai angajaților din 
Belgia a solicitat protecție socială pentru un număr maxim 
de angajați. Inițial, compania a respins propunerile anga-
jaților, dar în final s-a ajuns la un acord literalmente peste 
noapte pentru un plan social, inclusiv plăți compensatorii 
care a acoperit toți angajații cu excepția managerilor de 
nivel foarte înalt. S-au putut salva și reține în Bruxelles 
aproape 200 de locuri de muncă. 
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Eșecurile conducerii locale
Uneori este nevoie de mai mult decât un apel telefonic 
pentru ca un membru EWC să prevină daune la adresa 
companiei și a angajaților. Un membru spaniol al EWC 
de la Deutsche Bahn relatează modul în care și-a folosit 
rețeaua EWC: 

« Cu ani în urmă, conducerea noastră locală a pla-
nificat să schimbe numele local binecunoscut al 
companiei noaste. Când am auzit despre plan, 
l-am sunat pe președintele EWC. Apoi, președin-

tele EWC a discutat cu managerul responsabil de la 
sediul central german, care a luat imediat personal 
măsuri și a telefonat directorului nostru general. 
Toate aceste apeluri s-au desfășurat în câteva ore, 
în aceeași zi. Apelul de la sediul central la prins 
pe directorul nostru general pe telefonul mobil în 
timp ce acesta avea o programare la dentist. A fost 
foarte supărat după apel, dar a oprit imediat planul 
de redenumire a companiei.»

Protejarea reprezentanților angajaților
Monitorizarea practicilor locale și oferirea de sprijin moral 
reprezentanților angajaților ori de câte ori este posibil 
sunt activități cotidiene ale fiecărui EWC cu experiență. 
Din fericire, reprezentanții locali care dețin și un mandat în 
EWC se bucură de protecție specială conform acordurilor 
EWC cu Deutsche Bahn și Deutsche Post. Orice măsuri 
disciplinare potențiale sau chiar concedierea membri-
lor EWC declanșează implicarea imediată a EWC. De-a 
lungul anilor, s-au desfășurat anchete complete în mai 
multe cazuri individuale. La drept vorbind, niciuna din 

măsurile planificate ale conducerii nu a fost cauzată în 
mod evident de calitatea de membru al EWC a colegului în 
cauză. Totuși, în anumite cazuri, membri ai EWC făcuseră 
obiectul unei proceduri disciplinare din cauza activității în 
calitate de angajați locali. La Deutsche Post DHL, EWC a 
reușit să îi restabilească complet în drepturi pe colegii în 
cauză în aceste cazuri prin atragerea atenției conducerii 
asupra legislației locale a muncii și a codului de conduită 
al companiei. 

Drepturile omului
Deși sfera de influență a EWC se limitează în mod formal 
la Europa, majoritatea membrilor EWC consideră echitatea 
la locul de muncă, demnitatea și respectul drept valori 
universale. Prin urmare, dacă este necesar, unele EWC 
aduc în discuție la ședințe subiecte care privesc forța 
de muncă din alte părți ale lumii prin referire la codul de 
conduită al companiei. Deoarece implicarea reprezen-
tanților angajaților este destul de limitată în majoritatea 

celorlalte regiuni ale lumii, EWC pot acționa ca mijloc de 
alertare în cazul unor probleme grave de conformitate 
în afara Europei. Când angajații Deutsche Post DHL din 
Columbia urmau a fi forțați să se supună unui test la 
poligraf (detectorul de minciuni) referitor la loialitatea 
lor față de companie, de exemplu, EWC a intervenit cu 
succes, în colaborare cu organizațiile sindicale interne, 
și testele au fost în cele din urmă abandonate. 
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Protecția munci
Protecția muncii trebuie să fie o prioritate pentru orice 
companie. Chiar dacă protecția muncii nu este recunos-
cută de legislația UE ca fiind de competența EWC, EWC 
ale Deutsche Bahn și Deutsche Post DHL au mers mai 
departe. Acordul EWC cu Deutsche Bahn încorporează 
protecția muncii ca subiect standard obligatoriu pen-
tru informare și consultare. La Deutsche Post, un grup 
de lucru comun tratează permanent problema. EWC a 
solicitat conducerii să desfășoare o evaluare a riscurilor 
la toate punctele de lucru din Europa și să pună mai 
mult accent pe prevenirea bolilor legate de stres prin 
promovarea de locuri de muncă și culturi manageriale 

sănătoase. De asemenea, membrii EWC nu ezită să 
semnaleze problemele de siguranță dacă acestea nu pot 
fi rezolvate local. De exemplu, angajații DHL Danemarca 
din aviație au înregistrat un videoclip tulburător despre 
încărcarea periculoasă a aeronavelor din cauza întreținerii 
necorespunzătoare. La puțin timp după prezentarea 
videoclipului către conducere de către reprezentanții 
angajaților în cadrul unei ședințe la sediul central, s-au 
luat măsuri corespunzătoare pentru remedierea situației. 
Între timp, Siguranța pe primul loc a devenit parte oficială 
a strategiei Grupului.

Decapitalizarea 
În vara anului 2010, divizia Express a Deutsche Post 
DHL și-a anunțat intenția de a se retrage de pe piața 
internă franceză de curierat și de a se concentra exclusiv 
pe expedițiile internaționale. Compania lansase deja 
discuții cu un fond de capital privat referitor la vânzarea 
întreprinderii cu cca 3.200 de angajați. Printre angajați, 
reputația investitorului a cauzat temeri majore referitor la 
securitatea viitoare a locurilor de muncă. Toate solicitările 
EWC de inițiere a informării și consultării asupra acestei 
decizii importante au fost respinse de conducerea centrală 
pe motiv că decapitalizarea unei subsidiare franceze nu 
se face obiectul competențelor EWC. Deoarece condu-

cerea nu era pregătită să participe la discuții europene, 
președintele EWC a decis să se deplaseze în Franța pentru 
a-i vizita pe colegii francezi. Într-o ședință cu participare 
masivă și încărcătură emoțională din Paris, a exprimat 
sprijinul și solidaritatea tuturor reprezentanților naționali 
europeni. La întoarcerea în Germania, a solicitat insistent 
directorului executiv al diviziei Express să participe la 
negocieri directe cu sindicatele franceze. În cele din urmă, 
solicitările sale au fost auzite și s-au organizat discuții 
la nivel înalt. Facilitarea respectivelor negocieri directe a 
fost un succes neîndoielnic al EWC. 

Membri ai EWC  
al Deutsche  
Bahn la o ședință 
plenară
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EWC au competența de a trata aspectele transnaționale. Problemele legate de 
o singură țară nu se califică în mod normal pentru informare și consultare 
la nivel european. Problemele dintr-o singură țară trebuie rezolvate în mod 
normal de partenerii sociali, unde există, între granițele țării. Ridicarea de 
probleme locale la ședințele EWC ar putea supraîncărca ușor agenda de lucru, 
dar ar putea și conduce la inițierea unui dialog paralel la nivel european. 

Din acest motiv, Directiva privind EWC a limitat rolul EWC 
la aspecte transnaționale: 

« Aspectele vor fi considerate a fi transnaționale 
dacă afectează întreprinderea la nivel comunitar 
sau grupul de întreprinderi ca întreg la nivel comu-
nitar, sau cel puțin două întreprinderi sau societăți 
din grupul de întreprinderi din două State Membre 
diferite» (Directiva 2009/45/CE (Art. 1)).

Dacă o anumită decizie managerială trebuie considerată 
transnațională constituie subiectul unei dezbateri aprinse 
între conducere și reprezentanții angajaților încă de la 
înființarea EWC și a condus la mai multe dispute legale. 
Fiecare caz trebuie analizat temeinic, nu doar în raport cu 
impactul unei decizii asupra angajaților, ci și prin prisma 
nivelului la care se ia decizia. 

Exemplele următoare se referă la aspecte despre care se 
înțelege în general de către toate părțile că aspectul este 
de natură transnațională și că este necesară implicarea 
EWC:

a)  migrarea activităților contabile din două țării din SEE 
într-un Centru de Servicii Partajate din interiorul sau 
din exteriorul UE; 

b)  decapitalizarea către o terță parte a unei subsidiare 
cu angajați în mai mult de o țară din UE;

c)  mutarea unui nod, depozit sau punct de lucru de pro-
ducție dintr-o țară din SEE într-o altă țară din SEE;

d)  o decizie a consiliului de administrație de a externaliza 
servicii de livrare din Europa. 

Jurisprudența europeană a confirmat că trebuie presupusă 
o dimensiune transnațională dacă are loc un impact 
negativ asupra forței de muncă dintr-o țară din SEE, dar 
activitățile sunt mutate într-o altă țară din SEE. Astfel, 
aspectul implică două State Membre și face obiectul 
competenței EWC. Din păcate, Directiva nu menționează 
relocările dintr-o țară din SEE într-o țară din afara SEE. 
Prin urmare, conducerea poate argumenta că activitățile 
de relocare dintr-o singură țară din SEE în țări precum 
Ucraina sau Regatul Unit (post-Brexit), de exemplu, nu 
fac obiectul competenței EWC, deoarece este implicată 
o singură țară din SEE. 

O dezbatere și mai spinoasă poate surveni dacă o reorga-
nizare majoră este precedată de un proiect pilot. Dintr-o 
perspectivă îngustă, astfel de proiecte pilot pot fi văzute 
ca măsuri locale, dar rolul lor ca încercări pentru alte țări 
implică faptul că proiectul pilot servește drept punct inițial 
pentru o lansare în alte țări. Directiva privind EWC nu 
definește perioade de timp în care măsurile din două țări 
trebuie considerate a fi legate între ele. Unele companii 
au profitat de această lacună legislativă prin anunțarea 
succesivă în câte o țară a concedierilor transnaționale. Prin 
extinderea implementării pe o perioadă mai îndelungată, 
aceste companii au pledat că fiecare inițiativă a fost 
de sine stătătoare, fără impact transnațional. Această 
abordare și-a câștigat o tristă notorietate printre EWC 
drept „tactica salamului”, prin care proiecte europene au 
fost împărțite în diverse măsuri de implementare la nivel 
„național” pentru a camufla dimensiunea transnațională.
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În scenariul de mai sus, EWC trebuie să își revendice 
întotdeauna dreptul de a fi informat și consultat. Instanțele 
europene pentru litigii de muncă au confirmat că EWC 
au dreptul de a se implica, chiar dacă măsurile de imple-
mentare la nivel național nu sunt luate în paralel, dar sunt 
rezultatul unei inițiative manageriale la nivel european. 
Criteriul cheie pentru evaluarea dimensiunii transnaționale 
ar fi nivelul managerial la care se ia decizia. În consecință, 
un EWC care poate furniza dovezi că o decizie managerială 
este luată în afara țării va avea întotdeauna un argument 
puternic pentru implicare.

Mulți experți juridici împărtășesc opinia că chiar și măsu-
rile care afectează angajații dintr-o singură țară se pot 
califica în sine pentru consultarea EWC în situații în care 
decizia privind potențiale concedieri este luată în altă 
țară, fiind astfel implicate două țări. Această poziție se 
bazează pe preambulul Directivei privind EWC: 

« Trebuie adoptate prevederi adecvate pentru 
 asigurarea informării și consultării adecvate a 
angajaților când se iau decizii care îi afectează 
într-un Stat Membru altul decât cel în care sunt 
angajați» (Directiva 2009/38/CE Considerentul 12).

Profesorul Thomas Blanke, autor al comentariului juridic 
la adresa legislației germane privind EWC, a argumentat 
că EWC trebuie implicat dacă subiectul afectat se află 
în afara controlului conducerii locale/naționale. Conform 
teoriei sale, orice informare și consultare locală ar avea 
utilitate limitată deoarece conducerea locală doar imple-
mentează decizii luate la un nivel superior fără autoritatea 
de a modifica sau anulat decizia. În comentariul său, 
profesorul Blanke prezintă următorul exemplu:

« Conducerea centrală situată în Germania planifică 
să închidă un punct de lucru din Belgia. Aspectul 
afectează atât compania din Germania (conducerea 
centrală care ia decizia), cât și un punct de lucru 
dintr-un alt Stat Membru. EWC trebuie informat… 
Deciziile de acest fel reprezintă întotdeauna 
aspecte transnaționale. Prin urmare, nu există 
nicio cerință … ca o decizie managerială (luată în 
Germania) să afecteze cel puțin două State Mem-
bre» (Thomas Blanke: EBR- Kommentar, Baden-Baden 
1999, p. 240). 

Trebuie recunoscut că multe acorduri EWC includ definiții 
mai puțin favorabile ale măsurilor transnaționale decât 
legislația germană privind EWC și că conducerea poate 
fi refractară la a implica EWC în acele cazuri. După mulți 
ani de dezbateri aprinse, EWC al Deutsche Post DHL și 
conducerea centrală au convenit că EWC va fi informat 
(dar nu și consultat) în cazul unor decizi semnificative 
ale conducerii centrale care afectează angajați dintr-o 
singură țară alta decât Germania. 

Deși conducerea centrală este obligată în mod formal să 
avizeze EWC în cazul unei reorganizări transnaționale, 
această obligație nu poate fi luată întotdeauna de bună. 
Există multe exemple în care membri EWC au descoperit 
ei înșiși proiecte relevante și au cerut să fie implicați. În 
corporații mari precum Deutsche Bahn sau Deutsche 
Post DHL, uneori va fi dificil chiar și pentru conducere să 
supravegheze toate activitățile economice cu relevanță 
potențială pentru EWC. Va fi o sarcină continuă a depar-
tamentelor de resurse umane și de relații cu angajații să 
informeze comunitatea managerială despre necesitatea 
luării în calcul a implicării EWC când este necesar. 
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Ce pot face membrii EWC
Membrii EWC trebuie să monitorizeze continuu evoluția întreprinderilor din țările lor și să evalueze măsura în care 
inițiativele și proiectele pot avea o dimensiune transnațională. 

În acest scop, membrii EWC trebuie să:

 ― Transmită informații din țările lor către EWC, în special 
în cazul restructurărilor. Prin colectarea și compararea 
de astfel de date de către EWC, poate deveni evident 
că s-au luat măsuri similare și în alte țări.

 ― Întrebați conducerea locală/națională dacă o anumită 
măsură este planificată și propusă de conducerea 
locală/națională sau dacă măsura este impusă de 
către sediul central european/global.

 ― De reținut că investițiile locale sau angajarea de 
angajați noi într-o altă țară ar putea face parte dintr-o 
reorganizare transnațională, de exemplu, în cazul 
relocării transfrontaliere a unui depozit. În aceste cazuri, 
membrii EWC trebuie să comunice întotdeauna cu 
colegii lor europeni pentru a găsi o soluție acceptabilă 
pentru toate părțile.

Directorul executiv 
al Deutsche Post 
DHL Frank Appel 
răspunde la între-
bări din partea EWC 
condus de fostul 
președinte Margrit 
Wendt 
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Directiva privind EWC obligă companiile să convină cel puțin o ședință de 
informare și consultare pe an cu reprezentanții angajaților. În practică, EWC 
limitate la această unică ocazie tind să nu fie foarte productive. Activitatea 
economică modernă evoluează rapid și necesitatea unei frecvențe mai mari 
a ședințelor este recunoscută pe larg în prezent. EWC ale Deutsche Bahn și 
Deutsche Post DHL se întâlnesc cu conducerea de două ori pe an, iar orga-
nismele sau grupurile subordonate au ședințe suplimentare. Fără îndoială 
că ședințele EWC absorb resurse financiare și umane semnificative. În 2010, 
guvernul Regatului Unit a publicat un studiu conform căruia costurile medii 
totale ale unei ședințe plenare a unui EWC se ridicau la cca 120.000 GBP. Astfel, 
există motive întemeiate pentru a folosi cât mai eficient posibil timpul rar 
și prețios alocat ședințelor. Capitolul următor se concentrează asupra celor 
mai importante sarcini ale membrilor EWC înaintea, în timpul și în urma 
unei ședințe a EWC. 

Delegați a EWC al Deutsche Post DHL la o ședință plenară cu interpreții lor 
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Înainte de sedință

Confirmați participarea
Logistica unei ședințe a EWC necesită planificare adecvată 
și un timp de pregătire semnificativ. Datele ședințelor 
plenare anuale sunt planificate și comunicate de obicei 
cu mult timp înainte pentru a permite membrilor EWC 
să își organizeze propriile agende în jurul datelor ședin-
țelor. Participarea la ședințele plenare este considerată 
o chestiune cu prioritate ridicată pentru membrii EWC. 

Odată distribuite invitațiile oficiale, membrilor EWC li se 
solicită să avizeze biroul EWC asupra participării lor în 
intervalul de timp menționat. În cazul în care un membru 
este indisponibil pentru a participa la o ședință, suplean-
tul, dacă există, îi va lua locul. În astfel de situații, este 
responsabilitatea membrilor naționali ai EWC să implice 
și să avizeze supleanții. 

Propuneți subiecte pentru agendă
În mare măsură, agendele ședințelor EWC urmează un 
șablon standardizat care include un raport al evoluției și 
perspectivelor întreprinderii și o prezentare a evoluțiilor din 
perspectiva forței de muncă. Alte prezentări pot acoperi 
subiecte pentru informare și consultare conform enu-
merării din Acordul EWC. În plus, vor exista ocazii pentru 
introducerea altor subiecte de interes pentru angajați. 
Membrii EWC trebuie să se asigure că se întocmește 

o agendă interesantă și că sunt invitați vorbitori com-
petenți în jurul subiectelor cu adevărat relevante pentru 
forța de muncă. Dacă membrii EWC nu preiau controlul 
asupra agendei, ședințele comune cu conducerea se pot 
transforma rapid în spectacole regizate de conducere. 
În ultimă instanță, președinții și comitetele restrânse vor 
întocmi agendele, dar informările și sugestiile furnizate din 
timp de către țări vor fi apreciate și luate în considerare. 

EWC al 
 Deutsche Bahn
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Stabiliți-vă obiectivele
Înainte de a se îndrepta spre aeroport, membrii EWC 
trebuie să fi identificat prioritățile cheie și așteptările 
pentru ședința ce urmează. Acestea pot consta din anu-
mite întrebări sau dintr-un raport referitor la o problemă 
din țara lor. Este foarte important ca membrii EWC să 

știe exact ce doresc să obțină de la ședință. O atitudine 
de tip „așteptăm și vedem” nu va fi suficientă. Ședința 
pregătitoare internă va fi folosită pentru împărtășirea 
diverselor așteptări și pentru centralizarea acestora într-o 
abordare colectivă. 

Utilizați-vă rețeaua
Pare evident, dar este un aspect omis adeseori: membrii 
EWC sunt ambasadori pentru țara lor. Nu opinia lor parti-
culară contează, ci vederile și nevoile oamenilor pe care îi 
reprezintă. Un membru EWC activ va lua întotdeauna din 
timp legătura cu angajații din țara pe care o reprezintă 
pentru a cerceta ce aspecte relevante trebuie aduse în 

atenția EWC. Comunicarea cu angajații nu se limitează la 
raportarea după ședință, ci începe prin aflarea așteptărilor 
angajaților înainte de ședință. În calitate de purtător de 
cuvânt al angajaților din comunitatea lor, membrii EWC 
vor comunica permanent cu angajații locali pentru a 
asculta și a înțelege ultimele evoluții din țară. 

Reflectați diversitatea întreprinderii
Este normal ca evoluțiile întreprinderii care afectează 
mediul de lucru direct al unui membru al EWC să îi atragă 
în mod deosebit atenția. Un curier de colete, de exemplu, 
poate fi mai interesat de condițiile de lucru pentru curieri 
decât un specialist IT, pentru care aspectele legate de 

securitatea datelor pot prezenta mai mult interes. Cu 
toate acestea, membrii EWC trebuie să gândească în 
afara propriului mediu profesional din companie și să își 
sporească cunoștințele despre întreaga întreprindere pe 
care o reprezintă. 

Studiați documentația
Majoritatea companiilor precum Deutsche Bahn sau 
Deutsche Post recunosc necesitatea ca membrii EWC 
să primească din timp înainte de ședință documente 
precum prezentări PowerPoint. Destul de frecvent, biroul 
EWC, dar și echipele de resurse umane responsabile, 
depun eforturi imense pentru a zori prezentatorii să își 
transmită documentele la timp pentru a le permite să fie 
traduse și distribuite înaintea ședinței. Aceste eforturi dau 

rezultate doar dacă membrii EWC folosesc materialele 
pentru propria pregătire. Să fie clar: ședința internă a 
EWC nu este considerată momentul ideal în care membrii 
să înceapă să acorde atenție documentelor distribuite. 
Acest proces trebuie să înceapă deja în interiorul țărilor 
și, dacă este cazul, în colaborare cu reprezentanții locali 
ai angajaților. 

Colectați date
Membrul EWC „ideal” va avea o înțelegere decentă a 
evoluției întreprinderii și a provocărilor din țara sa. Va 
fi la curent cu ultimele rezultate financiare și prognoze, 
precum și cu tendințele în materie de ocupare a forței de 
muncă. Tot din pregătire poate face parte și crearea unei 
actualizări de țară pentru alți colegi din EWC la ședința 
internă. Unele EWC folosesc șabloane, chestionare sau 
liste de verificări în scopul comparării practicilor și con-

dițiilor de muncă locale. În funcție de subiectele de pe 
agendă, trebuie pus un oarecare accent pe subiectele 
dedicate pentru discuție. Dacă agenda include subiectul 
protecției muncii, de exemplu, membrii EWC trebuie 
să se străduiască să afle cele mai recente date QSHE 
pentru țara lor. Pot exista diverse drepturi legale referitor 
la accesul la date, dar toți membrii ar trebui să depună 
un minim efort. 
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Colaborați cu delegația țării dvs.
Țările mai mari vor avea adesea mai mulți reprezentanți 
în EWC care doresc să comunice pe parcursul anului, iar 
pentru țările mai mici, cu un singur reprezentant, acesta 
poate implica membrul supleant. Unele țări desfășoară 

chiar ședințe naționale ale membrilor EWC cu mult înain-
tea ședinței plenare. Cu aceste ocazii, se discută punctele 
de interes relevante pentru EWC specifice țării. Astfel, se 
poate împărți ușor volumul de muncă la mai mulți membri.

Comunicați cu conducerea locală
Întrunirile dinaintea ședinței cu conducerea locală nu 
sunt o obligație formală, dar pot oferi ocazia de a cerceta 
dacă există un teren comun referitor la interese reciproce. 
Într-o relație bazată pe încredere, conducerea locală poate 
chiar să își dezvăluie propriile temeri pe subiecte precum 

investițiile restante, țintele de dezvoltare nerealiste sau 
politicile discutabile la nivel de grup definite de la centru. 
Dacă astfel de aspecte sunt comunicate în ședința plenară 
într-o manieră diplomatică, membrii EWC pot fi siguri de 
simpatia tăcută a conducerii lor locale.

Organizați-vă deplasarea
Participarea la ședințele EWC este un drept legal care nu 
poate fi refuzat din motive economice sau operaționale. 
În cazul unui conflict, Acordul EWC va prevala asupra 
orientărilor locale. Cu toate acestea, trebuie respectate 
cu strictețe regulile locale pentru solicitarea de timp liber 
și deplasări în interes de serviciu. Zborurile alese trebuie 
să permită membrilor EWC să participe la ședințe odihniți 

și relaxați. Participanții cu deplasări mai lungi trebuie să 
li se asigure cazare suplimentară peste noapte. Orele de 
sosire și de plecare trebuie comunicate biroului EWC. 
În cazul oricăror probleme legate de timpul liber și de 
permisiunea de deplasare, trebuie apelat biroul EWC 
pentru asistență. 

Membri ai EWC al 
DPDHL pregătindu-se 
pentru o ședință cu 
conducerea 



45

ȘEDINȚELE EWC

La sedință
Majoritatea ședințelor EWC obișnuite se desfășoară pe o perioadă de două sau trei zile și sunt structurate în trei 
etape. În prima zi, reprezentanții angajaților se întrunesc intern pentru a împărtăși informații și a se pregăti pentru 
informare și consultare cu conducerea.

În multe companii, managerii de resurse umane se vor 
întâlni în paralel pentru propria pregătire. În ziua următoare, 
conducerea centrală și membrii EWC se vor întruni într-o 
ședință comună pentru a discuta punctele convenite de 
pe agendă. Ședința se încheie cu o ședință internă de 
evaluare a EWC pentru a analiza informațiile primite și a 
conveni asupra măsurilor de luat în consecință. Membrii 
EWC vor avea diverse opinii despre care a fost cea mai 

valoroasă parte a ședinței: unii pot spune că interacțiunea 
cu conducerea este activitatea de bază a EWC, dar un 
număr considerabil de reprezentanți ai angajaților au 
declarat în interviuri că ocazia de a se întâlni cu colegii 
și a învăța de la ei a fost cel puțin la fel de importantă. 
Indiferent de preferințele individuale, există unele reguli 
de bază de urmat pentru folosirea la maximum a acestei 
ședințe valoroase. 

Punctualitatea
Deși globalizarea Deutsche Bahn și Deutsche Post crește 
tot mai mult, aceste companii rămân totuși adânc înrădă-
cinate în cultura germană și punctualitatea este percepută 
drept o chestiune de respect față de ceilalți participanți. 

În general, pentru ședințele comune cu conducerea, se 
recomandă ca membrii să sosească cu cincisprezece 
minute înainte de ora de începere anunțată. Participanții au 
obligația de a aviza biroul EWC în cazul oricăror întârzieri. 

Nu există un cod vestimentar
În mod tradițional, la ședințele de afaceri din (fostele) 
companii de stat, nu prea exista alternativă la costumul 
negru și cravată. Vremurile se schimbă și regulile au deve-
nit mai puțin rigide, în parte și datorită influenței culturilor 
corporative ale întreprinderilor achiziționate. În prezent, 
nu există coduri vestimentare pentru ședințele EWC și 
abordarea bazată pe ținută lejeră este adoptată de mai 
toate EWC. Un operator de depozit care poartă salopetă 

de lucru în timpul schimbului, nu trebuie să se deghizeze 
în om de afaceri o dată sau de două ori pe an pentru a 
impresiona conducerea superioară. Este important ca 
reprezentanții angajaților să se simtă confortabil și relaxați 
în conduită, dar există anumite limite: pantalonii scurți, 
tenișii și pantalonii de alergare trebuie evitați. Dacă există 
dubii, ținuta de stradă elegantă funcționează întotdeauna. 

Evitați laptopurile
Interacțiunea directă este unul din marele avantaje ale 
ședințelor în proximitate fizică. Din păcate, obiceiul de a 
construi ziduri din laptopuri este larg răspândit în afaceri, 
în care persoanele privesc doar la ecrane și se străduiesc 
din răsputeri să ignore vorbitorul. Dacă jumătate din 
echipă este absentă din punct de vedere mental, EWC 
nu poate funcționa. La ședință, membrii EWC trebuie 
să își amintească ce au învățat la instructajul privind 
comunicarea despre contactul vizual și limbajul corporal. 

Utilizarea dispozitivelor electronice poate fi necesară 
pentru studierea prezentărilor și a documentelor legate 
de ședință, dar va distrage întotdeauna atenția. 

« Dacă laptopul dvs. este deschis, nu ascultați. Pur 
și simplu!”» 

spune un membru al comitetului restrâns al EWC de la 
o mare companie de IT. 
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Reprezentați-vă țara 
O parte a rolului de membru al EWC este reprezentarea 
întregii forțe de muncă din țara dvs., indiferent de contextul 
profesional în cadrul întreprinderii. La ședințele EWC, 

funcționarii trebuie să reprezinte lucrătorii din țara lor și 
viceversa. Aceeași idee este valabilă și pentru diversele 
puncte de lucru și unități operaționale din țara respectivă. 

Puneți întrebări
Membrii EWC bine pregătiți vor participa întotdeauna la 
ședințe cu o listă de întrebări bine pregătite. Când, dacă 
nu acum, va fi momentul potrivit pentru a aborda subiecte 
care contează cu adevărat pentru angajații reprezentați? 

Nu există o regulă care să spună că doar „suspecții de 
serviciu” au voie să ia cuvântul. În interesul unei ședințe 
constructive, este esențială o contribuție activă. 

Demonstrați-vă punctul de vedere
Membrii EWC se bucură de privilegiul de a se întâlni cu 
conducerea de vârf a companiei cel puțin o dată sau 
două ori pe an. EWC sunt mult mai mult decât o simplă 
pâlnie pentru primirea de informații. Rolul acestora este 
promovarea dialogului între părți, inclusiv a feedbackului, 
a propunerilor și a solicitărilor din partea angajaților. 

Conducerea trebuie să beneficieze și ea de pe urma 
ședinței și să plece cu percepții și puncte de acțiune noi. 
Managerii cooperanți vor aprecia ocazia de a asculta ce 
se întâmplă la nivelul de jos. Se înțelege de la sine că orice 
contribuție trebuie să se bazeze pe fapte și să se refere 
la subiecte din sfera de competență a EWC.

Sprijiniți-vă colegii 
Un EWC cu experiență va demonstra întotdeauna un 
nivel ridicat de coeziune și de spirit de echipă în timpul 
unei ședințe. Chiar dacă doar puține țări pot suferi de pe 
urma unei anumite măsuri de restructurare, reprezentanții 
acesteia vor aprecia sprijinul moral din partea întregului 
EWC. Delegații care nu acordă niciodată atenție nevoilor 
colegilor lor europeni nu se pot aștepta la multă empa-

tie în momentele în care propria lor țară se confruntă 
cu vești rele. Uneori, poate fi foarte emoționant pentru 
reprezentantul unei țări direct afectate să ia cuvântul 
la o ședință cu conducerea. În astfel de circumstanțe, 
poate fi o idee bună ca aspectul să fie adus în discuție 
de reprezentanți ai altor țări. 

EWC al Deutsche Bahn la o ședință plenară Delegația poloneză la o ședință a Deutsche Post DHL
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Activitatea de convingere
Mulți politicieni și oameni de afaceri faimoși au încheiat 
cele mai fructuoase înțelegeri nu în sala de consiliu, ci la 
masă, la bar sau chiar la toalete. Și la ședințele EWC vor 
exista ocazii neformale de a aborda anumite subiecte care 
nu sunt adecvate pentru agenda oficială sau care necesită 
discuție mai aprofundată. Unele persoane, manageri 
sau membri ai EWC, sunt foarte competente în a crea 

relații în afara ședinței formale. Nu există niciun motiv 
să evitați dialogul neformal și, dacă este nevoie, colegii 
mai experimentați pot fi de ajutor în astfel de conversații 
neoficiale. Experiența a mai arătat și că anumiți interlocu-
tori din conducere vor discuta mai deschis după ce s-au 
oprit microfoanele și se pot împărtăși opinii personale. 

Rămâneți până la final
Există multe scuze de a pleca devreme. Participarea la 
ședințele EWC este considerată timp lucrat și agendele 
și programele de ședință sunt comunicate în mod normal 
cu mult înainte pentru a permite planificarea deplasării. 
Majoritatea companiilor acordă una sau două nopți 

suplimentare de cazare la hotel pentru colegii care au 
deplasări lungi de făcut. Ar trebuie considerat un semn 
de respect încheierea ședinței ca echipă în locul părăsirii 
succesive a sălii de conferințe înainte ca ședința să fi fost 
declarată încheiată. 

Deutsche Post DHL și faimosul Comitet 
EWC al Berii
Se spune că odată, Jean-Pierre a fost ales să reprezinte 
Belgia în EWC. Slujba sa de zi cu zi era una grea de 
camionagiu. Plin de entuziasm, a călătorit în Germania 
pentru a-și întâlni pentru prima oară colegii europeni 
într-o sală de conferințe mare la sediul central. Dar la 
apusul soarelui, nu i-a venit să-și creadă ochilor când 
a văzut cât de incredibil de scumpe erau băuturile 
la barul hotelului. Cu salariul său modest, nu și-a 
permis să stea prea mult cu colegii săi. Conducerea 
locală îl prevenise că nu îi vor deconta niciodată 
astfel de cheltuieli. În noaptea aceea, Jean-Pierre 
s-a dus trist la culcare. Dar, la următoare ședință a 

EWC, a adus cu el în valiză o colecție decentă de beri 
belgiene pentru colegii săi. Când colegii i-au bătut la 
ușa camerei sale de hotel noaptea târziu, s-a născut 
Comitetul EWC al Berii. Jean-Pierre a servit drept 
președinte ales al Comitetului Berii timp de patru 
ani până s-a pensionat. La momentul plecării sale, 
Comitetul Berii devenise o instituție pentru „dialog 
social” și a continuat să funcționeze ca loc de întâl-
nire a culturilor europene timp de peste un deceniu. 
Surse bine informate declară că au fost văzuți chiar și 
manageri la ședințele comitetului cu unele probleme 
ale EWC fiind rezolvate sau dispărute până în zori.
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După sedință

Luați măsuri conform punctelor de acțiune
În cazul unei ședințe EWC productive, vor exista unele 
concluzii. În majoritatea cazurilor, nu se ajunge la semna-
rea unui acord cu efect juridic asupra subiectului, dar pot 
exista cel puțin angajamente verbale din partea mana-

gerilor cu privire la măsurile ce se vor lua sau ar trebui 
luate după ședință. Este important ca angajamentele să 
fie puse în practică și să fie monitorizate.

Voluntariat
Timpul zboară și nu toate subiectele pot fi tratate suficient 
în câteva ore la o ședință. EWC poate apela la voluntari 
pentru a aprofunda un anumit subiect. O parte din această 

activitate va fi organizată în grupuri de lucru ale EWC, 
care pot reuși doar dacă un număr suficient de membri 
se angajează să aprofundeze un subiect. 

Monitorizați măsurile de lansare
„Vom respecta legislația locală” este o afirmație a con-
ducerii care este auzită adesea la ședințele EWC când 
se anunță măsuri de restructurare. Membrii EWC au 
responsabilitatea de a verifica dacă astfel de declarații 

sunt întemeiate și nu reprezintă decât promisiuni deșarte. 
În mod ideal, aceștia vor contacta angajații locali imediat 
după ședință pentru a le oferi îndrumare și a analiza 
măsurile anunțate.

Raportați în țara dvs.
Conform legislației europene, membrii EWC nu au doar 
dreptul, ci și obligația de a informa angajații din țara lor. 
Membrii care nu raportează își încalcă îndatorirea și pot fi 
trași la răspundere în unele țări. Canalele de raportare vor 
depinde de circumstanțe locale, dar conducerea trebuie să 

asigure membrilor EWC infrastructura necesară pentru a 
împărtăși informațiile cu angajații. Aceasta poate implica 
e-mailuri, rapoarte pe intranet, ședințe la primărie sau 
vizite la puncte de lucru. 

Utilizați cu atenție rețelele sociale
Doar generațiile tinere sunt fascinate de mijloacele digitale 
care fac întreaga planetă martoră la viețile lor personale 
și profesionale. Înainte de se conecta la rețele sociale, 
membrii EWC sunt invitați să se gândească de două ori 
dacă informațiile postate despre ultima ședință a EWC 
sunt adecvate pentru Facebook sau alte rețele. Se înțelege 

de la sine că informațiile confidențiale despre companie 
nu pot împărtășite astfel. Dar chiar și activitățile sociale 
din afara sălii de ședințe pot pune probleme. Prea multe 
postări care arată membrul EWC în tururi de agrement 
sau în restaurante de lux vor tinde să creeze confuzie în 
rândul colegilor de acasă referitor la scopul real al EWC. 

EWC al Deutsche 
Post DHL într-o 
dispoziție bună
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Dezbaterea asupra clasificării informațiilor de la conducere 
drept confidențiale s-a situat de la început în centrul 
discuțiilor EWC. Membrii EWC din multe companii resimt 
faptul că confidențialitatea este, în opinia lor, extinsă 
dincolo de informațiile cu adevărat sensibile și că este 
aplicată arbitrar tuturor tipurilor de date de către condu-
cere. Într-un sondaj desfășurat de Institutul European al 
Sindicatelor (ETUI) în rândul a 500 de membri, majoritatea 
participanților au răspuns că confidențialitatea s-a dovedit 
nejustificată în multe rânduri și a împiedicat membrii EWC 
din a-și îndeplini îndatorirea de a comunica deschis cu 

angajații. Unii membri de EWC din companii cu sediul în 
principal în SUA raportează că și simpla lor apartenență 
la EWC, Acordul EWC sau agendele ședințelor EWC au 
fost clasificate drept confidențiale.

Având în vedere aceste rezultate ale sondajului, este 
important de reținut că conducerea nu are mână liberă în 
desemnarea informațiilor drept confidențiale. Legislația 
prevede clar că clasificarea informațiilor drept confiden-
țiale trebuie să se bazeze pe criterii obiective. 

Avem o problemă mare cu confidențialitatea în 
cadrul EWC. Aproape orice este clasificat drept 
„restricționat” sau „confidențial”. Este bine 
pentru mine să dispun de aceste informații, mă 
pot folosi de ele. Dar nu mi se permite să le 
împărtășesc cu colegii mei. Mă simt stânjenit 
când sunt întrebat și nu le pot spune adevărul. 
Ei spun «Mergi la ședințele astea și nu știi 
nimic». În cel mai bun caz, mă privesc de parcă 
aș fi un turist, dar unele persoane mă privesc 
ca pe un manager care ascunde faptele.

Membru EWC
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Legislația germană privind EWC, aplicabilă EWC ale Deut-
sche Bahn și DPDHL, este foarte clară: confidențialitatea 
trebuie limitată la „secrete de afaceri și secrete comerci-
ale”. Acești termeni sunt definiți precis de jurisprudență 
și sunt consacrați în dreptul comercial. Aceștia includ, de 
exemplu, brevete, liste de clienți, prețuri sau date personale 
ale angajaților. Legislația germană privind EWC permite de 
asemenea tuturor membrilor să împărtășească informații 
confidențiale cu oricare alt membru al EWC al companiei 
lor, cu specialiști și cu interpreți pentru reprezentanții locali 
ai angajaților care nu ar avea dreptul să comunice mai 
departe informațiile. În 2019, conducerea centrală și EWC 
ale DPDHL au semnat un memorandum de înțelegere 
(MoU) care confirmă principiile de mai sus.

În principiu, majoritatea membrilor EWC vor fi de acord 
că într-o piață concurențială, proprietatea comercială 
și secretele de afaceri ale companiei trebuie protejate 

contra dezvăluirii către terțe părți. Confidențialitatea nu 
este apanajul exclusiv al membrilor EWC, ci se aplică în 
mod egal angajaților și managerilor (superiori) când le 
sunt încredințate date sensibile despre clienți, furnizori 
sau fuziuni potențiale. De asemenea, întreprinderea tre-
buie să protejeze anumite date ca rezultat al obligațiilor 
contractuale față de terțe părți, al normelor pieței de 
capital sau al obligațiilor legale precum protecția datelor 
personale ale angajaților.

Problema confidențialității a devenit tot mai disputată între 
conducere și EWC ca rezultat al înăspririi procedurilor de 
conformitate pentru protecția datelor din multe companii 
multinaționale lansate pentru prevenirea atacurilor ciber-
netice și a scurgerilor de date. Totuși, anumite companii 
au folosit abuziv aceste temeri pentru a transforma EWC 
în societăți secrete cu vizibilitate aproape nulă pentru 
angajați. 

În interesul echilibrării obligației de confidențialitate cu îndatorirea de informare a angajaților, membrii EWC trebuie 
să adreseze următoarele întrebări în tratativele cu conducerea: 

DE CE? În anumite circumstanțe, poate fi evidentă aplicarea confidențialității 
(a se compara „Exemplu de bună practică”), dar motivul conducerii 
pentru clasificare poate să nu fie întotdeauna clar. Membrii EWC au 
dreptul la o explicație din partea conducerii privind motivele confiden-
țialității. Dacă există dubii, membrii trebuie să întrebe întotdeauna de 
ce nu pot fi dezvăluite anumite informații. Ce daune grave ar fi cauza 
întreprinderii dacă informațiile ar deveni publice? Ce legi sau obligații 
contractuale împiedică compania să comunice anumite informații? 
Răspunsurile la aceste întrebări furnizate de conducere vor clarifica 
dacă confidențialitatea este justificată sau dacă a fost impusă într-o 
manieră excesiv de protectoare.
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CÂT TIMP? Dacă se impune confidențialitatea, membrii EWC trebuie să înțeleagă 
cât timp durează confidențialitatea informațiilor. Să fie clar: există unele 
informații care nu vor putea fi împărtășite niciodată (din motive de 
protecție a datelor cu caracter personal). Totuși, adeseori, informațiile 
vor fi comunicate EWC în manieră privilegiată și vor fi dezvăluite unei 
audiențe mai largi din companie sau chiar din afara acesteia într-o 
conjunctură ulterioară, de exemplu, rezultatele financiare (înainte de 
publicare) sau achizițiile planificate sau negocierile cu clienți potențiali. 
În astfel de circumstanțe, conducerea trebuie întrebată când va dispărea 
obligația de confidențialitate. 

CE INFORMAȚII? Clasificarea informațiilor drept confidențiale nu depinde doar de poli-
ticile companiei, ci și de modul în care sunt interpretate politicile 
respective de către managerii individuali. Deși mulți conducători de 
întreprinderi acționează într-o manieră rezonabilă, membrii EWC se 
vor confrunta și cu manageri care acționează excesiv de prudent prin 
clasificarea drept confidențiale a unor informații care nu sunt demne 
de protecție sau care fac deja parte din domeniul public. Dacă intervine 
subiectul confidențialității, probabil că aceasta nu se va aplica întregii 
prezentări, ci doar anumitor diapozitive sau cifre din prezentare. În 
astfel de situații, membrii EWC vor întreba conducerea ce informații 
anume trebuie protejate.

FAȚĂ DE CINE? La primirea de informații care sunt confidențiale, membrii EWC tre-
buie să știe dacă există anumite alte persoane sau grupuri cu care 
pot împărtăși sau discuta informațiile obținute. Această prevedere se 
aplică în principal în situații în care informațiile nu au fost furnizate 
plenului EWC, ci doar anumitor grupuri subordonate sau persoane. 
Legislația germană privind EWC permite împărtășirea oricăror infor-
mații confidențiale cu alți membri ai EWC, specialiști, interpreți sau 
reprezentanți locali ai angajaților.
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Exemplu de bună practică 
În 2006, compania poștală olandeză TNT a decis să își 
vândă la licitație divizia de logistică. Dintre companiile 
ofertante, au fost selectați trei cumpărători potențiali 
pentru negocieri detaliate. EWC al TNT și comitetul 
de întreprindere olandez au creat un grup de lucru 
comun pentru urmărirea procesului. După ce membrii 
grupului de lucru au semnat un acord de nedivulgare 
(NDA) privind confidențialitatea strictă, conducerea 
le-a comunicat numele cumpărătorilor potențiali și 
acces la centrul de date în care puteau fi studiate toate 
documentele referitoare la decapitalizare. Grupul de 
lucru a avut și ocazia de a se întâlni cu cumpărătorul 
preferat și de a examina planul de afaceri al acestuia, 

inclusiv impactul probabil asupra ocupării viitoare a 
forței de muncă. Înainte ca TNT și fondul de capital 
din SUA Apollo să semneze documentele, Apollo 
Management s-a angajat formal față de EWC al TNT 
privind sustenabilitatea ocupării forței de muncă și 
crearea unui EWC pentru întreprinderea achizițio-
nată, care a fost redenumită Ceva-Logistics. Toate 
părțile implicate în proces cunoșteau că tranzacția 
era confidențială din punct de vedere bursier și că 
era necesară respectarea confidențialității în astfel 
de circumstanțe speciale.

Exactitatea datelor financiare 
este esențială pentru EWC 
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Ca orice organizație mare, EWC au nevoie de asistență administrativă pen-
tru activitățile și inițiativele lor. Acest rol depășește cu mult ședințele de 
pregătire și de urmărire. În companiile multinaționale majore, aceste sarcini 
administrative sunt gestionate de un birou EWC sau secretariat dedicat. De 
fapt, biroul EWC poate fi văzut ca sala motoarelor pentru un EWC activ. Nu 
toate activitățile efectuate vor fi observate imediat de membrii EWC, dar fără 
asistență profesională completă, membrii EWC și-ar atinge rapid limitele în 
efectuarea sarcinilor.

Ambele EWC, al Deutsche Bahn EWC și al Deutsche Post 
DHL, dispun de un birou al EWC. În fiecare companie, 
biroul are un efectiv de 2 – 3 persoane care sunt angajate 
complet servirii membrilor EWC. Echipele birourilor din 
ambele companii sunt complet independente de condu-
cere și raportează exclusiv președintelui EWC și echipelor 

de conducere a EWC. În paralel, conducerea centrală 
este prevăzută cu propriile sale echipe de resurse umane 
pentru aspecte legate de EWC. Rolul efectiv al biroului 
EWC este acela de a pune la dispoziția membrilor EWC 
infrastructura necesară pentru a face activitatea EWC 
cât mai eficientă și mai sustenabilă posibil.

EWC va fi asistat de un secretariat. Personalul și 
resursele necesare vor puse la dispoziție. Referitor 
la încadrarea în categorii de muncă, sunt aplicabile 
prevederile relevante ale Deutsche Post AG.

Acordul EWC Deutsche Post DHL  
Art. 5.4
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BIROUL EWC

Fiind o organizație dinamică, sarcinile biroului EWC depind în mare măsură de angajarea și colaborarea membrilor 
EWC. În fapt, un EWC mai proactiv tinde să absoarbă mai multă asistență din partea biroului decât organismele 
mai puțin angajate. 

Printre rolurile oficiale ale birourilor EWC ale Deutsche 
Bahn și/sau Deutsche Post DHL se numără următoarele 
sarcini: 

 ― Planificarea și organizarea ședințelor EWC, inclusiv a 
cazării, echipamentului, facilităților etc.

 ― Redactarea proceselor-verbale ale ședințelor, inclusiv 
coordonarea proceselor-verbale comune cu condu-
cerea (doar Deutsche Post DHL) și distribuirea către 
membrii EWC

 ― Pregătirea evenimentelor de formare, inclusiv numirea 
formatorilor și a specialiștilor în formarea și selectarea 
locurilor de formare

 ― Funcționarea ca punct de contact pentru conducerea 
centrală în mai multe privințe (de exemplu, solicitări de 
informare din partea EWC, circumstanțe extraordinare, 
invitarea de specialiști în management)

 ― Păstrarea de date exacte despre toți membrii plini și 
supleanți EWC

 ― Aranjarea de interpreți pentru ședințe și traducerea 
documentelor pe baza necesităților membrilor EWC

 ― Sprijinirea membrilor cu solicitări de formare indivi-
duale, instruirea lingvistică primară

 ― Păstrarea profilului EWC în publicațiile companiei și 
pe website-urile EWC

 ― Redactarea prezentărilor și a declarațiilor în numele 
președinților EWC

 ― Promovarea, asistarea și monitorizarea procesului 
electoral pentru membrii EWC (doar biroul EWC al 
Deutsche Post DHL)

 ― Asistarea președintelui și a membrilor comitetului 
prezidențial în rolul acestora

 ― Urmărirea și analizarea evoluției întreprinderii (KPI)

 ― Redactarea agendelor ședințelor EWC, inclusiv selec-
tarea vorbitorilor în colaborare cu președinții EWC și 
conducerea centrală

 ― Editarea și publicarea de buletine informative periodice 
ale EWC 

 ― Organizarea și sprijinirea entităților subordonate ale 
EWC, precum comitetele de întreprindere sau grupurile 
de lucru

Comitetul de Gestionare (al EWC ) va fi asistat 
în activitatea sa de birou. Biroul va fi condus de 
un manager conform instrucțiunilor Comitetului 
de Gestionare (al EWC). Numărul personalului 
necesar va fi stabili prin consultare între condu-
cerea centrală și Comitetul Prezidențial … 

Acordul EWC Deutsche Bahn  
Art. 8
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 ― Monitorizarea activităților de urmărire convenite cu 
conducerea privind subiecte specifice legate de infor-
mare și consultare 

 ― Analizarea continuă a rapoartelor din presa de afaceri 
care se concentrează pe subiecte europene și anali-
zarea comunicatelor de presă ale corporațiilor 

 ― Răspunderea la solicitări externe din partea sindicatelor, 
a presei sau a organizațiilor de cercetare

 ― Administrarea teleconferințelor și a videoconferințelor

 ― Inițierea și monitorizarea sondajelor privind practicile 
locale legate de informarea și consultarea pe subiecte 
transnaționale

 ― Coordonarea implicării specialiștilor externi 

 ― Consilierea membrilor EWC în conduita cotidiană la 
cerere (de exemplu, în cazuri de dispute privind timpul 
liber, participarea la ședințe, facilitățile)

 ― Întreținerea arhivei cu toate documentele legate de 
EWC

 ― Contribuirea la proiecte europene. 

Dacă membrii EWC se confruntă cu probleme majore 
legate de rolul lor care nu pot fi rezolvate local, biroul 
EWC va servi întotdeauna ca centru de asistență și prim 
punct de contact. Membrii EWC sunt încurajați să solicite 
îndrumare de la echipa biroului EWC înainte de a înainta 
problemele sau revendicările către conducerea centrală.

Se înțelege de la sine că echipele birourilor EWC pot 
depune cele mai mari eforturi pentru sprijinirea membrilor 
EWC, dar nu se pot substitui dedicării membrilor înșiși. 

Pentru a-și îndeplini sarcinile, biroul EWC se bazează pe 
aptitudinile de comunicare ale membrilor EWC, care sunt 
invitați să respecte următoarele reguli de bază: 

 ― Să răspundă prompt la solicitările de informare din 
partea biroului EWC

 ― Să confirme/anuleze cât mai curând posibil partici-
parea la ședințe

 ― Să informeze proactiv biroul EWC asupra anunțurilor 
și măsurilor companiei care pot avea o dimensiune 
transnațională

 ― Să pună la curent biroul EWC cu orice schimbare a 
componenței și/sau detaliilor de contact ale delegațiilor 
naționale

 ―  Să furnizeze informații și propuneri pentru posibile 
subiecte de agendă de ședință ale EWC

 ― Să împărtășească exemple de bună practică relevante 
pentru activitatea EWC

Biroul EWC al Deutsche Post DHL:  
Marita Benz, Heinke Jopp și Elmar Kallfelz

Biroul EWC al Deutsche Bahn AG:  
Sebastian Rüter și Karin Bahrs
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BULETINELE INFORMATIVE  
ALE EWC

Interviurile desfășurate în rândul reprezentanților angajaților și al managerilor 
indică faptul că există mult loc de mai bine în privința vizibilității EWC și a 
raportării înapoi către țări. Mulți membri consideră interacțiunea directă a 
fi canalul lor de comunicare. Cu toate acestea, ceea ce poate funcționa bine 
în țări mici sau într-un mediu de lucru privat, se va dovedi o limitare în țări 
cu mii de angajați și mai multe puncte de lucru. În aceste condiții, nu există 
alternativă la trimiterea de rapoarte scrise către colegi.

O publicație comună sub forma unui buletin informativ 
al EWC este un instrument foarte util pentru distribuirea 
informațiilor către un număr mare de angajați și oferă 
următoarele avantaje:

 ― Un buletin informativ creează sinergii, deoarece bule-
tinul informativ trebuie redactat o singură dată pentru 
uzul tuturor membrilor EWC.

 ― În timpul ședințelor, membrii EWC sunt scutiți de a mai 
lua notițe și își pot devota întreaga atenție discuțiilor 
cu colegii și conducerea.

 ― Se poate presupune corectitudinea faptică și verificarea 
conținutului la rezumarea rezultatelor principale ale 
unei ședințe.

 ― Va exista certitudinea că indiferent de aspectul 
documentat în buletinul informativ, informațiile vor fi 
deschise și nesupuse confidențialității. 

 ― Creat și partajat în format electronic, buletinul informa-
tiv poate fi editat local și modificat cu știri și rapoarte 
specifice țărilor. 

Orice buletin informativ va fi util doar pe măsura eforturilor 
depuse de membrii EWC pentru distribuirea în continuare. 
Fiecare membru al EWC trebuie să instituie un plan privind 
modul în care buletinul informativ să poată fi distribuit 
către lucrători și funcționari. 

Buletin informativ 
al EWC al Deutsche 
Post DHL
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WEBSITE-URILE EWC:  
DEUTSCHE POST DHL 

Pentru Deutsche Post DHL, toate documentele relevante legate de Forumul Deutsche Post DHL pot fi vizualizate 
și descărcate prin intermediul unei baze de date electronice („eShare”). Forumul eShare este protejat prin parolă 
și poate fi accesat prin internet. Toți membrii EWC dețin un cont de e-mail corporativ, dar se pot conecta și spe-
cialiști externi sau oficialități sindicale acreditate. Drepturile de administrare sunt acordate conducerii și biroului 
EWC. Prin intermediul portalului, grupurile subordonate precum Comitetul Restrâns, comitetele de întreprindere 
sau grupurile de lucru pot fi urmărite de grupurile autorizate. Forumul eShare servește drept bază de date și 
acoperă o gamă largă de documente, inclusiv agende de ședințe, prezentări ale conducerii sau procese-verbale 
ale ședințelor în mai multe limbi. 

Pe lângă forumul sus-menționat eShare, EWC al Deutsche 
Post DHL întreține și un website intern destinat exclusiv 
membrilor EWC. Pe această platformă sunt disponibile 
toate documentele interne precum calendarele ședințelor, 
documente referitoare la sindicate, buletine informative 
sau o bibliotecă de imagini. 

Ambele forumuri eShare servesc și drept arhivă a EWC 
și se pot urmări ușor activități anterioare.
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DEUTSCHE BAHN

Oricine caută pe internet „Deutsche Bahn EWC” va fi dirijat spre website-ul EWC. O astfel de expunere publică este 
oarecum excepțională, deoarece majoritatea companiilor preferă ca, în cel mai bun caz, EWC aferent să partajeze 
informații în spațiul protejat al intranetului corporativ. Cu toate acestea, la momentul în care EWC al Deutsche 
Bahn a luat ființă, această opțiune nu exista, deoarece în urma diverselor achiziții, nu exista încă o rețea intranet 
transeuropeană pentru Deutsche Bahn la care să se poată conecta toți angajații. Soluția deschisă bazată pe 
internet oferă și avantaje: de exemplu, poate atrage atenție și publicitate din partea unor entități externe asupra 
subiectelor și doleanțelor EWC. Mai important, orice mecanic de tren sau șofer de camion poate găsi cu ușurință 
informații despre EWC chiar dacă nu are un cont de e-mail corporativ. 

Website-ul Deutsche Bahn include informații valoroase 
despre funcționarea EWC. Documentele nu se limitează 
la rapoarte sumare ale ultimelor ședințe ale EWC, ci 
acoperă și activitățile grupurilor de lucru. O secțiune 
de descărcări oferă materiale, inclusiv Acordul EWC și 
legislația relevantă. Cel mai important, angajații Deutsche 
Bahn de la orice punct de lucru din Europa sunt la doar un 

clic distanță de a afla cine sunt reprezentanții lor naționali. 
Toți membrii EWC sunt prezentați cu fotografii și detalii 
de contact. Este remarcabil că drepturile de administrare 
sunt alocate exclusiv EWC și nu este necesară nicio 
permisiune din partea conducerii pentru postarea celor 
mai recente știri. 

Website-ul EWC al 
Deutsche Bahn
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REȚELELE LOCALE:  
EXEMPLUL BELGIEI 

Nu există o rețetă unică pentru conectarea EWC cu organismele reprezentative 
locale. Dar dacă membrii sunt creativi, pot utiliza EWC chiar ca pârghie pentru 
consolidarea reprezentării la nivel național după cum ilustrează exemplul 
următor al rețelei comitetului de întreprindere belgian:

Odată uscată cerneala pe Acordul EWC cu Deutsche Post 
DHL în 2003, reprezentanții angajaților belgieni s-au con-
fruntat cu întrebarea dificilă: cum să aleagă trei membri 
ai EWC deși compania avea în total zece subsidiare în 
țara lor? Fiecare companie își avea propriul comitet de 
întreprindere aproape fără legătură cu celelalte puncte de 
lucru. Juridic vorbind, situația era clară: conform legislației 
belgiene, membrii EWC sunt aleși de membrii comitetelor 
de întreprindere din rândul acestora, dar nu existau reguli 
pentru vreo formă de comitet de întreprindere combinat 
la nivel național. Până atunci, comitetele de întreprindere 
funcționau în izolare, dar membrii EWC urmau să depindă 
de încrederea tuturor punctelor de lucru. În consecință, 
sindicatele belgiene, care joacă un rol important în repre-
zentarea internă a angajaților, au decis să desfășoare o 
mare conferință la care au fost invitați toți membrii de 
comitete de întreprindere ale DHL Belgia. Peste 120 de 
membri de comitete de întreprindere aparținând de cinci 
sindicate diferite de la zece companii au dat curs invitației 
și s-au întrunit pentru prima oară pentru a-i alege pe cei trei 
membri plini și cei trei membri supleanți belgieni ai EWC. 
Înainte de demararea alegerilor, s-a convenit ca fiecare 
din cele cinci sindicate DHL belgiene să primească cel 
puțin o poziție de delegat sau membru supleant pentru 
a se asigura o reprezentare echilibrată. Acest model a 

necesitat revizuire după ce Belgia a pierdut unul din cele 
trei locuri în EWC la câțiva ani mai târziu. În prezent, doar 
cele trei cele mai mari sindicate dețin un loc de membru 
al EWC sau un loc de membru supleant. Totuși, acordul 
intern facilitează un anumit grad de rotație, care permite 
și participarea membrilor supleanți la unele ședințe ale 
EWC în timpul unui mandat. 

De-a lungul anilor, rețeaua comitetelor de întreprindere din 
Belgia s-a transformat într-o instituție mai permanentă și 
mai obișnuită. S-a constituit un Comitet Director din câte 
doi reprezentanți din fiecare comitet de întreprindere local 
care se întrunește la fiecare două luni pentru a discuta 
aspecte legate de EWC. De două ori pe an se organizează 
o ședință extinsă cu peste 50 de delegați pentru pregătirea 
Forumului Deutsche Post DHL. 

În timp, diverse sindicate au învățat să colaboreze. Riva-
litatea sau chiar ostilitatea dinainte a fost înlocuită de 
voința de reprezentare a țării. Chiar și foștii adversari 
au deveni prieteni. Membrii comitetelor de întreprindere 
au decis să vorbească angajatorului cu o singură voce, 
atât la nivel național, cât și european, și au început să își 
rezolve intern disputele.
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Membrii belgieni ai EWC subliniază faptul că sunt obligați 
de deciziile Comitetului Director: 

« Când luăm cuvântul la ședințele EWC, nu vorbim 
pentru sindicatul nostru sau pentru compania 
noastră, ci în numele tuturor lucrătorilor DHL din 
Belgia», 

declară Peter Luypaert, care este și membru al prezidiului 
EWC al Deutsche Post DHL. Procesul a ajutat comitetele 
de întreprindere locale să treacă de la o relație de con-
curență la o rețea națională puternică destinată apărării 
drepturilor angajaților. Se înțelege de la sine că se schimbă 
informații locale și naționale importante la întrunirea Comi-
tetului Director. În trecut, colegii aflau despre probleme 

sau greve locale ale colegilor de la alte puncte de lucru 
în cel mai bun caz din presă. În prezent, sunt informați 
mult înaintea publicului și organizează acțiuni de sprijin 
reciproc în întreaga țară dacă este necesar.

Din perspectiva EWC, modelul belgian a ajutat la stabilirea 
unui sistem de comunicare de jos în sus și de sus în 
jos pentru împărtășirea informațiilor legate de EWC de 
la depozitul local până la sediul central al companiei și 
invers. Realitatea din alte țări va arăta diferit, dar obiectivul 
de a crea o rețea națională rămâne același.

„Gândire globală, acțiune 
 locală”: Membri ai  comitetului 
de  întreprindere belgian 
 arătându-și  sprijinul pentru 
membrii de  sindicat din Turcia



61

ASISTENȚA DIN PARTEA 
CONDUCERII LOCALE 

Înscrierea voluntară în EWC înseamnă un angajament personal în direcția 
transformării companiei într-un loc de muncă mai bun. Odată cu semnarea 
Acordului EWC, conducerea centrală a recunoscut importanța dialogului 
social. Multe companii au aderat și la standarde globale de reprezentare a 
angajaților stabilite prin convenții ale Organizației Internaționale a Muncii 
(ILO) și ale OECD. Alte companii se referă la libertatea de asociere ca drept 
fundamental în codurile lor de conduită.

Este indispensabil pentru fiecare membru al EWC ca 
managerii de nivel local și național să adere complet la 
principiile sus-menționate. În consecință, conducerea 
locală trebuie să asigure fiecărui membru al EWC mij-
loacele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale. Ca 

o chestiune de bun simț, membrii EWC și conducerea 
locală trebuie să rămână în strânsă legătură pentru a 
asigura îndeplinirea tuturor cerințelor definite în Acordul 
EWC și succesul și caracterul constructiv al calității de 
membru al EWC. 

Părțile recunosc standardele de bază ale 
 Organizației Internaționale a Muncii (ILO), 
 confirmate la cea de-a 86-a sesiune a Conferinței 
Internaționale a Muncii din 1998, și în special 
dreptul de a forma sindicate libere și dreptul 
sindicatelor respective de a negocia și a încheia 
contracte colective în numele angajaților. În plus, 
părțile recunosc orientările curente ale OECD 
pentru companiile multinaționale. 

Preambul al Acordului ECW cu  
Deutsche Bahn
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Totuși, cercetarea desfășurată printre managerii locali 
ai Deutsche Bahn și Deutsche Post DHL a relevat că în 
unele țări există o lipsă remarcabilă de informare privind 
rolul EWC și sprijinul necesar din partea conducerii. Prin 
urmare, informarea și conștientizare trebuie crescute la 
toate nivelurile de conducere locală: superiori ierarhici, 
conducătorii de întreprinderi, directorii de resurse umane 
și directorii de relații cu angajații, unde aceștia există. 
Fiecare Acord EWC stipulează drepturile individuale ale 

membrilor EWC referitor la facilitățile pentru desfășurarea 
activității, comunicare, protecție și timpul liber. Practicile 
locale pot chiar depăși substanțial aceste prevederi. În 
interesul unei relații constructive, conducerea locală și 
EWC trebuie să analizeze și să ajusteze continuu sprijinul 
necesar efectiv. Deși recomandările următoare nu au efect 
juridic, ele evidențiază exemple locale de bună practică 
la Deutsche Bahn și Deutsche Post DHL și ar trebui să 
servească drept etalon pentru fiecare țară europeană. 

Informațiile contextuale
La începutul fiecărei perioade de alegeri, managerii locali 
se vor confrunta cu o situație nouă dacă un angajat de la 
punctul lor de lucru preia pentru prima oară un mandat. Nu 
numai că trebuie asigurată formare pentru membrii EWC 
pentru ca aceștia să își înțeleagă rolul, dar managerii locali 
trebuie să se familiarizeze și ei cu EWC și cu așteptările 
privind sprijinul local pentru ca relația să funcționeze. În 

principiu, fiecare manager de punct de lucru responsabil 
trebuie să obține cel puțin un exemplar al Acordului EWC 
pentru a înțelege drepturile și obligațiile membrilor EWC. 
În unele companii, conducerea centrală ia măsuri specifice 
cum ar fi teleconferințe sau comunicate comune către 
toți directorii de resurse umane în scopul familiarizării 
acestora cu rolul EWC. 

Timpul liber 
Orice cantitate de timp rezonabilă petrecută în legătură 
cu EWC trebuie considerată a fi timp de lucru plătit. Mem-
brii EWC trebuie scutiți de muncă în vederea îndeplinirii 
îndatoririlor lor. Această prevedere nu se limitează la 
participarea la ședințe, inclusiv deplasarea, ci include și 
activitatea de pregătire (precum studierea documentației) 
sau comunicarea cu alți membri ai EWC sau angajați 
locali. Majoritatea acordurilor EWC nu stipulează un 

număr absolut de zile sau ore deoarece timpul necesar va 
depinde de evoluția întreprinderii și de rolurile membrului 
EWC în grupuri de lucru sau organisme subordonate. În 
cazul unor probleme, membrul local al EWC trebuie să 
estimeze timpul necesar și să depună eforturi pentru 
convenirea cu conducerea asupra unui număr fix de ore 
pe săptămână sau pe lună pentru activități EWC în scopul 
asigurării unei planificări adecvate pentru ambele părți.

Facilitățile de lucru
În afara ședințelor EWC, vor exista ocazii în care membrii 
EWC trebuie să lucreze la activități definite de Acordul 
EWC. În acest scop, trebuie puse la dispoziție tehnologii 
moderne de comunicare precum accesul la un PC sau 
laptop nemonitorizat, protejat prin parolă, cu conexiune 
la e-mail sau internet. Se recomandă ca și angajaților 

operaționali („lucrători”) să li se pună la dispoziție un cont 
de e-mail corporativ și acces la intranetul companiei. Mai 
mult, membrilor EWC trebuie să li se acorde la cerere 
acces la un birou liniștit unde să își poată pregăti ședințele 
și să își poată desfășura activitatea de urmărire sau să 
se poată întâlni cu colegii.



63

ASISTENȚA DIN PARTEA CONDUCERII LOCALE 

Comunicarea
Conform legislației europene, conducerea trebuie să 
asigure membrilor EWC facilitățile necesare pentru a 
comunica eficient cu angajații pe care îi reprezintă. Comu-
nicarea este considerată a fi un proces biunivoc în care 
membrul EWC raportează rezultatele ședințelor, dar este 
în același timp cunoscut și accesibil tuturor angajaților 
pentru a le asculta și înțelege problemele și temerile. 
Deoarece condițiile locale pot diferi, nu există o rețetă 
miraculoasă pentru strategia de comunicare perfectă. 
Totuși, conducerea locală trebuie să depună eforturi 
pentru a sprijini membrii EWC prin cele mai adecvate 
mijloace de comunicare, care pot include următoarele:

 ― Aviziere dedicate pentru comunicări ale EWC la toate 
punctele de lucru din țara reprezentată 

 ― Permisiunea de a distribui buletine informative ale 
EWC și alte informații relevante prin e-mail tuturor 
angajaților cu o adresă de e-mail corporativ

 ― Prezența membrilor EWC la ședințele locale de infor-
mare și consultare, în special în cazul consultării locale 
referitoare la aspecte transnaționale

 ― Spațiu web pentru EWC pe intranetul companiei

 ― Loc de membru al EWC la ședințele primăriei pentru 
prezentarea activității EWC

 ― Vizite la punctele de lucru de către membrii EWC

Deplasarea
Participarea la ședințele EWC și la activități legate de EWC 
precum vizitele la puncte de lucru trebuie tratate drept 
deplasări în interes de serviciu. În funcțiile de regulile 
companiei privind deplasările, membrii EWC vor transmite 
în mod normal solicitările de deplasare conducerii locale. 
Procesul de aprobare trebuie gestionat într-o manieră 
promptă și constructivă. Spre clarificare: aprobarea de 
deplasare nu poate fi refuzată din motive de activitate sau 
de costuri. Dacă există un conflict între regulile privind 

deplasarea sau alte restricții și Acordul EWC, prevalează 
dreptul membrilor EWC de a participa la ședințe. Durata 
călătoriilor și legăturile trebuie aranjate în mod adecvat 
pentru a permite membrilor EWC să sosească la timp și 
să rămână până la sfârșitul ședinței. Dacă este necesar, 
se vor acorda nopți suplimentare de cazare. Orice întrebări 
sau dispute referitoare la drepturile de deplasare trebuie 
adresate biroului EWC. 

Delegația  Deutsche 
Post DHL din 

Regatul Unit și din 
Irlanda la una din 

ședințele regionale 
din Londra. 
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Ședințele între conducerea locală și membrii EWC 
Membrii EWC care activează în dubla funcție de membru 
EWC și reprezentant local vor avea ocazii periodice pe 
parcursul anului de a se întâlni cu conducerea locală și 
națională. Dar chiar și în țările în care nu există comitete 
locale de întreprindere sau sindicate, trebuie organizate 
ședințe între conducerea națională și membrul(-ii) EWC, 

inclusiv orice membri supleanți. Aceste ședințe vor ajuta 
la construirea și îmbunătățirea relației, la discutarea 
impactului informării și consultării la nivel european 
pentru țara în cauză și la căutarea de căi de îmbunătățire 
a vizibilității EWC. Se recomandă ca aceste ședințe să se 
desfășoare cel puțin două ori în fiecare an calendaristic.

Dialogul local despre performanța întreprinderii
În timpul ședințelor plenare ale EWC, conducerea centrală 
va raporta asupra evoluției și perspectivelor întreprinderii, 
inclusiv asupra rezultatelor financiare, strategiei de afaceri, 
schimbărilor organizaționale și evoluției efectivelor etc. 
Informațiile furnizate vor fi adeseori date agregate pentru 
întreaga organizație, fără detalii specifice pe țări. Membrii 
EWC trebuie să poată înțelege și compara situația țării 
lor în comparație cu aceste tendințe și rezultate la nivel 

european. Se recomandă ferm ca conducerea locală să 
analizeze periodic evoluția întreprinderii cu membrul EWC 
pentru țara lor și să împărtășească date specifice țării pe 
subiectele acoperite de Acordul EWC. Aceasta va ajuta la 
reducerea numărului de întrebări despre aspecte de natură 
locală de adresat la ședințele EWC. Există mai multe 
exemple în care promovarea dialogului local cu membrii 
EWC a creat valoare adăugată pentru conducerea locală. 

EWC și dialogul social la acest nivel sunt 
extrem de utile. Observ adesea la nivel local 
că înțelegerea și conștientizarea sunt foarte 
importante. EWC ne ajută să avem acest 
dialog în cadrul unui parteneriat foarte bun. 
Prin înțelegerea strategiei pe termen lung a 
companiei, membrii EWC au devenit mai 
interesați de tehnologii și investiții, de 
exemplu, iar focalizarea nu este într-o atât 
de mare măsură pe bani la negocieri.

Reprezentant al conducerii locale a Deutsche 
Post DHL
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Planificarea volumului de lucru și evaluările
Calitatea de membru al EWC nu este o activitate personală 
de agrement pentru membrii EWC, ci o contribuție la 
succesul întreprinderii. Trebuie percepută și recunoscută 
astfel de către conducere. Aceasta implică necesitatea 
recunoașterea în planificarea volumului de lucru și în 
evaluările de performanță a calității de membru al EWC 
drept parte veritabilă a muncii persoanei în cauză. La 
alocarea de sarcini de lucru unui membru EWC, trebuie să 

se asigure că lucrul poate fi realizat în timpul programului 
oficial și că nu sunt necesare ore suplimentare din cauza 
calității de membru al EWC. În evaluările anuale, superiorii 
ierarhici trebuie să aprecieze faptul că membrul EWC 
prestează servicii pe lângă îndatoririle sale obișnuite. Cali-
tatea de membru al EWC nu trebuie să afecteze negativ 
cariera sau promovarea profesională a unei persoane.

Rețeaua conducerii la nivel european
În interviuri, unii manageri locali și naționali au exprimat 
temerea că nu sunt informați suficient despre subiectele 
discutate între EWC și conducerea centrală. Unii manageri 
sunt chiar frustrați că membrii EWC primesc informații 
privilegiate la prima mână înaintea conducerii locale, dacă 
aceasta este vreodată informată. Astfel de temeri pot fi 

risipite dacă conducerea centrală organizează comunicări 
periodice între comunitatea de resurse umane la nivel 
european sub formă de e-mailuri, buletine informative sau 
teleconferințe periodice pe subiecte legate de EWC. La 
Deutsche Post DHL și Deutsche Bahn, această practică 
a fost deja implementată în unele divizii operaționale.

Managerii mei nu înțeleg rolul meu în EWC. 
Nu m-au sprijinit deloc în acest sens. Mi-au 
spus în față că participarea la EWC este o 
problemă pentru ei. Este o problemă pentru 
ei deoarece petrec prea mult timp departe 
de întreprindere și mi-au spus că nu voi 
obține niciodată o promovare cât timp fac 
parte din EWC. Va trebui să decid dacă  
îmi urmez cariera sau rămân în EWC. 

Membru EWC
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Ședințele EWC și prezența conducerii locale
Majoritatea EWC au convenit cu conducerea centrală des-
fășurarea unor ședințe plenare sau ședințe ale grupurilor 
de lucru și ale comitetelor de întreprindere în diverse locuri 
din Europa. Această abordare nu doar că demonstrează 
spiritul internațional al EWC, ci și permite o percepție a 
particularităților din țara gazdă. Foarte adesea, astfel 
de ședințe sunt combinate cu vizite la puncte de lucru 
și tururi ale fabricilor ghidate de conducerea locală. În 
plus, la ședința propriu-zisă, țara gazdă trebuie invitată 
să prezinte, prin intermediul conducerii locale, o imagine 

de ansamblu a întreprinderii și a situației forței de muncă. 
Dacă ședința EWC are loc la sediul central al companiei, 
managerii locali din unele țări pot fi invitați să participe 
în calitate de oaspeți sau chiar de participanți periodici. 
Forumul European pentru Management (EMF) de la 
Deutsche Post DHL, de exemplu, este constituit din 25 
de manageri desemnați de conducerea centrală. Din 
perspectiva EWC, ar fi dezirabil ca componența acestor 
echipe manageriale să fie cu adevărat europeană și să 
includă cât mai multe țări europene posibil. 

Comitetul de  
Gestionare al EWC 
al Deutsche Bahn 
cu fostul membru 
al consiliului  
de administrație  
Ulrich Weber,  
Resurse Umane
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Membrii EWC sunt ambasadori europeni pentru țara lor. Acest rol necesită o 
cunoaștere decentă a structurilor întreprinderii și a situației forței de muncă 
din țara de origine. Companiile de transport și logistică sunt caracterizate în 
mod normal de o acoperire geografică largă, cu angajați răspândiți în întreaga 
țară la diverse puncte de lucru și sedii.

Pentru a-și îndeplini eficient rolul, membrii EWC trebuie 
să stabilească contacte strânse cu angajații pe care îi 
reprezintă. Comunicarea prin e-mail sau telefon este 
importantă, dar nu va fi întotdeauna suficientă pentru 
înțelegerea nevoilor angajaților reprezentați. Într-un sondaj 
desfășurat în rândul membrilor EWC pentru Deutsche 
Bahn și DPDHL, din toate canalele de comunicare a acti-
vității EWC, comunicarea directă a fost cea mai apreciată. 
Vizitele la puncte de lucru sunt esențiale și ajută la con-
struirea de contacte permanente și la sprijinirea angajaților 
locali, de exemplu, în cazul restructurării transnaționale.

Pe când unii membri ai EWC aparțin unei rețele interne 
bine stabilite de comitete de întreprindere și sindicate 
locale, alți delegați se pot afla mai degrabă în postura de 
membri solitari care nu vor putea exploata contacte cu 
alți colegi decât cei de la punctul lor de lucru. Vizitele la 
puncte de lucru sunt un element important al rolului în 
special pentru acest grup de membri ai EWC. Valoarea 
adăugată a unei vizite la un punct de lucru depinde de 
planificarea și pregătirea corespunzătoare și de respec-
tarea recomandărilor următoare.

1 –  CUNOAȘTEȚIVĂ 
DREPTURILE 

Membrii EWC trebuie asistați de conducere pentru a-și putea îndeplini 
în mod adecvat rolul. Se înțelege în general că comunicarea biunivocă 
(de sus în jos și de jos în sus) a aspectelor legate de EWC include drep-
tul de vizitare a altor puncte de lucru și divizii din țara reprezentată. 
Unele acorduri EWC, precum Acordul cu Deutsche Post DHL, acordă în 
mod explicit membrilor EWC dreptul de a vizita orice sediu al tuturor 
diviziilor din țara lor după informarea conducerii locale. 

2 –  STABILIȚIVĂ 
OBIECTIVELE 

Înainte de a porni la drum, membrii EWC trebuie să cunoască clar 
obiectivul efectiv al vizitei lor. Acest aspect va fi important nu doar 
pentru propria pregătire, ci și pentru gestionarea așteptărilor și pre-
gătirea vizitei de către organizația gazdă. Evident, vizita trebuie să 
servească scopurilor EWC definite în Acordul EWC. Simpla discutare 
a chestiunilor interne, fără relevanță europeană, nu ar justifica o vizită 
în calitate de membru al EWC. 
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3 –  IDENTIFICAȚI 
PERSOANELE  
CU CARE DORIȚI  
SĂ VĂ ÎNTÂLNIȚI 

La punctele de lucru cu reprezentanți ai angajaților precum comitete de 
întreprindere și/sau sindicate, contactul inițial se va face întotdeauna 
mai întâi cu acele organizații care vor fi cele mai susceptibile de a avea 
o atitudine pozitivă față de vizita membrului EWC. Dacă nu există astfel 
de organisme, trebuie înaintată către conducerea gazdă o solicitare de 
întâlnire cu un grup reprezentativ de angajați. În mod ideal, acest grup nu 
ar fi selectat în prealabil de conducerea locală, ci se va distribui tuturor 
angajaților o invitație deschisă de către conducerea locală. Membrii 
EWC trebuie să aibă în vedere că procesele și rutinele operaționale nu 
pot fi suspendate doar pentru primirea lor.

4 –  STABILIȚI TIMPUL 
POTRIVIT 

Dacă nu a survenit o situație urgentă, vizitele locale trebuie planificate 
din timp, cu cel puțin câteva săptămâni timp de pregătire. Data vizitei 
trebuie să țină cont de necesitățile de activitate ale organizației gazdă 
și se recomandă a fi programată în afara sezoanelor de vârf care solicită 
la maximum atenția angajaților asupra activității economice. Totuși, 
vizita trebuie organizată într-un moment în care vizitatorul să poată 
obține o percepție a proceselor organizației locale și în care să fie 
prezenți un număr rezonabil de angajați pentru dialog. De exemplu, 
la depozite sau noduri locale, un moment propice pentru întâlnirea 
angajaților s-a dovedit a fi schimbarea turelor. În funcție de practica 
locală, ședințele la primărie sau adunările angajaților pot constitui și 
ele ocazii de întâlnire cu angajații. Discutarea cu angajații la ședințe 
ale primăriei va necesita alinierea prealabilă cu conducerea locală. 

Membri ai EWC în vizită la un punct de lucru DHL din Dublin (Irlanda)
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5 –  PREGĂTIȚIVĂ 
MESAJUL 

La sosirea la punctul de lucru, membrii EWC trebuie să poată explica 
scopul vizitei și să poată prezenta activitatea EWC. Este posibil ca unii 
dintre colegi să aude pentru prima oară de EWC. Metoda „Succint și 
simplu” (KISS) pare să fie mai convingătoare decât prezentările intermi-
nabile în PowerPoint despre activitatea EWC. Membrii EWC trebuie să 
apeleze la ascultarea activă și să își exprime simpatia și respectul față 
de situația și temerile colegilor lor. Sprijinirea și încurajarea angajaților 
posibil afectați de reorganizări este esențială, dar membrii EWC nu 
trebuie să facă promisiuni pe care să nu le poată respecta după vizită. 

6 –  INFORMAȚI 
CONDUCEREA  
DE LA PUNCTUL  
DE LUCRU 

Cu suficient timp înainte de data vizitei, membrii EWC vor informa 
conducerea locală asupra scopului și datei intenționate ale vizitei. Chiar 
dacă membrii EWC sunt îndreptățiți legal să viziteze alte puncte de lucru, 
este necesară înaintarea de cereri de timp liber și trebuie respectate 
regulile locale privind deplasările. Departamentul de resurse umane 
local își poate oferi asistența în realizarea de contacte cu conducere 
organizației gazdă pentru facilitarea vizitei. 

8 –  ESTE O VIZITĂ,  
NU O INSPECȚIE 

Membrii EWC cu o conduită profesionistă se vor comporta întotdeauna 
ca oaspeți în locurile vizitate. Pot exista practici privind informarea 
și/sau activitatea care dau motive de îngrijorare, dar o vizită nu este o 
inspecție. Membrii EWC își vor trata întotdeauna gazdele cu respect 
și vor aborda chiar și chestiunile dificile într-o manieră rezonabilă și 
adecvată. 

7 –  CONTACTAȚI 
CONDUCEREA 
PUNCTULUI DE 
LUCRU DE VIZITAT 

Cu cel puțin două săptămâni înainte de vizita planificată, membrul 
EWC trebuie să contacteze organizația gazdă. Dacă nu există un comitet 
de întreprindere sau un sindicat local la punctul de lucru, planificarea 
vizitei va trebuie aranjată prin intermediul departamentului de resurse 
umane local. E-mailul inițial trebuie să menționeze clar motivul vizitei, 
data și ora propuse, durata, grupul țintă și facilitățile necesare. Nu ar fi 
nepoliticos să se solicite timp în timpul vizitei în care membrul EWC 
să poată discuta cu angajații în absența conducerii locale. 
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9 –  ÎNTOARCEREA 
ACASĂ: 
MULȚUMIȚI 
GAZDEI 

La sfârșitul vizitei și la întoarcerea acasă, membrii EWC trebuie să 
mulțumească organizației gazdă pentru ospitalitate. Un scurt e-mail 
poate rezuma principalele concluzii și lecțiile învățate. În mod ideal, 
membrii EWC au stabilit deja contacte directe (adrese de e-mail și 
numere de telefon) care vor facilita schimburile și colaborarea viitoare. 

10 –  IMPLICAȚI EWC Mai ales în cazul unei prime vizite, membrii EWC pot avea unele emoții 
și incertitudini la vizitarea unui alt punct de lucru. În acest caz, biroul 
EWC poate oferi îndrumare și sprijin utile. EWC trebuie implicat și în 
cazul observării oricăror obstrucționări din partea conducerii referitor 
la vizită. Dacă este cazul, EWC poate numi un membru conducător al 
EWC din Comitetul Prezidențial pentru a însoți membrul EWC local 
în vizită. 

Publicitate EWC pe un 
avizier la un depozit DHL
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Asigurăm membrilor EWC toate resursele 
necesare și, desigur, aceștia pot călători 
și vizita alte puncte de lucru oricând se 
consideră necesar. Avem 41 de puncte de 
lucru în țara noastră și cei doi membri 
EWC nu se pot întâlni direct cu toate în 
activitatea de zi cu zi. Știu că uneori merg 
să viziteze ale puncte de lucru și nu am 
obiecții în acest sens, deoarece face 
parte din rolul lor. 

Reprezentant al conducerii

Am venit în 
calitate de colegi 

și am plecat ca 
prieteni! Membri 

EWC în  timpul 
unei  deplasări cu 

 autobuzul.
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Angajații de la [punct de lucru] au fost 
foarte interesați de vizită și la final au 
fost recunoscători pentru prezența 
noastră și explicațiile furnizate. În ciuda 
faptul că nu au existat știri importante 
pentru ei, faptul că au obținut informații 
și feedback de la alte persoane decât 
managerul local a fost foarte satisfăcă-
tor. La ședință au participat 14 angajați, 
cu excepția managerului punctului de 
lucru, care nu a dorit să participe pentru 
a permite participanților să vorbească 
liber, dar care a avut ulterior o conversa-
ție cu noi. Unele persoane erau în 
 concediu și au venit la punctul de lucru 
pentru a participa la ședință. În privința 
participări, 14 din 19 în [țară] reprezintă 
un succes deosebit. Poate că nu a fost 
mare lucru, dar a fost pentru prima oară 
în calitate de membru EWC când am 
avut sentimentul că am făcut ceva care 
i-a ajutat pe colegii mei și asta mă face 
să simt împlinire. 

Membru EWC



73

ROLUL SINDICATELOR

Obiectivele strategice ale UNI Europa în EWC
De Dimitris Theodorakis (UNI Europa)

În prezent există multe forme de reprezentare și participare transnațională a angajaților din diverse structuri 
corporative. Principalele forme sunt comitetele europene de întreprindere (EWC) și organismele reprezentative 
din companiile europene (SE). UNI Europa sprijină toate formele de reprezentare transnațională a angajaților și a 
adoptat orientările EWC, destinate să furnizeze îndrumare afiliatelor UNI Europa, și coordonatorilor și membrilor 
EWC și organismelor speciale de negociere (SNB). 

UNI Europa folosește posibilitățile oferite de legislația 
europeană. UNI Europa sprijină EWC pentru a le ajuta 
să atingă obiectivele sindicatelor și să protejeze forța 
de muncă. UNI Europa are drept scop să asigure respec-
tarea permanentă a drepturilor angajaților la informare 
și consultare. UNI asigură sprijinul sindicatelor pentru 
membrii EWC și se asigură că toate EWC beneficiază pe 
deplin de îmbunătățirile introduse de noua directivă din 
2009 (Directiva 2009/38 CE). 

Federațiile sindicale europene au drept scop creșterea 
implicării angajaților în mecanismele decizionale ale 
companiilor acoperite de legislația relevantă. Federațiile 
sindicale pot ajuta la consolidarea colaborării transnațio-
nale între reprezentanții angajaților și în legarea evoluțiilor 
la nivel de companie cu obiectivele mai generale ale 
sindicatelor. UNI Europa ajută EWC să se dezvolte ca 
instrumente puternice de participare a angajaților în 
procesele decizionale ale companiilor. UNI Europa sprijină 
membrii EWC din țările Europei Centrale și de Est pentru a 
le permite să se conecteze cu sindicatele, să beneficieze 
de formare adecvată și să participe activ în cadrul EWC.
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Împreun cu sindicatele afiliate, UNI Europa asigură o 
prezență sindicală ridicată în companii. UNI Europa ajuta 
la asigurarea unei legături eficiente a membrilor EWC cu 
organismele de reprezentare/participare ale angajaților la 
alte niveluri (loc de muncă, regional, național sau interna-
țional și reprezentare în consiliile de administrație). Prin 
coordonare cu activitățile sindicale la nivel de companie, 
federațiile sindicale europene pot oferi EWC posibilitatea 
de a anticipa schimbări și de a oferi proactiv conducerii 
strategii și soluții alternative. UNI Europa poate coordona 
și sprijini acțiuni de solidaritate internațională și poate acți-
ona ca legătură între conducerea centrală a unei companii 
și EWC în situații în care sediul central al companiei se află 
în afara UE. UNI Europa sprijină activitățile de organizare 
sindicală în companiile multinaționale și face demersuri 
pentru semnarea de acorduri-cadru globale. UNI Europa 
poate sprijini reprezentanții angajaților în înființarea unui 
organism special de negociere și în crearea unui EWC. 

În eforturile sale de consolidare a reprezentării angajaților 
și a activității EWC, UNI Europa inițiază și coordonează 
înființarea de alianțe sindicale în companiile în care există 
interes în acest sens de către sindicatele afiliate. Alianțele 
sindicale pot lega activitatea membrilor și coordonato-
rilor EWC cu organizarea reprezentanților naționali ai 
angajaților în compania respectivă. UNI Europa poate 
sprijini EWC prin înființarea de alianțe sindicale în scopul 
asigurării unei abordări sindicale comune și coordonate 
în compania în cauză. Alianțele sindicale pot ajuta la 
asigurarea unui echilibru între interesele naționale ale 
afiliatelor pentru a permite o abordare cu adevărat euro-
peană/internațională și crearea unei baze stabile pentru 
activități sindicale transnaționale (precum campaniile 
sau negocierile pentru un acord-cadru global). Alianțele 
sindicale pot ajuta EWC să se dezvolte în instrumente 
care să ofere membrilor din țări cu implicare sindicală 
redusă sau slabă posibilitatea de a revendica și a cere 
drepturi identice cu ale colegilor din țări cu reprezentare 
sindicală mai puternică.
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Viziunea Federației Europene a Lucrătorilor din 
Transporturi (ETF) privind EWC
De Myriam Chaffart (ETF)

În prezent există 37 de comitete europene de întreprindere (EWC) în sectorul european al transporturilor și logisticii. 
Dintre acestea, doar 27 sunt active în rolul lor de organisme de informare și consultare.

Un EWC aduce împreună reprezentanți ai angajaților 
din diverse țări europene în care funcționează o com-
panie multinațională. În timpul ședințelor EWC, acești 
reprezentanți sunt informați și consultați de conducerea 
centrală asupra aspectelor transnaționale care privesc 
pe angajații companiei.

Directiva UE 2009/38/CE, care guvernează înființarea 
acestor EWC, este valabilă pentru toate întreprinderile 
și grupurile de întreprinderi transnaționale cu un număr 
total de angajați de peste 1.000 în Spațiul Economic 
European și de cel puțin 150 în două din Statele Membre. 
După 10 ani de încercări de amendare a Directivei inițiale 
din 1994, s-a adoptat o nouă versiune a Directivei privind 
EWC în 6 mai 2009. 

Comitetul Executiv al ETF este responsabil de toate deci-
ziile privind chestiune legate de politica EWC. Prioritatea 
majoră a ETF este continuarea eforturilor de stabilire a 
unei directive robuste și moderne privind EWC împreună cu 
alte federații sindicale europene, în special în era digitală.

S-a adoptat o poziție fermă conform căreia implicarea 
angajaților la nivel de companie trebuie să devină dintr-o 
simplă formalitate un instrument semnificativ de infor-
mare și consultare.

EWC au un potențial uriaș de a influența deciziile corpo-
rative din cele mai mari companii europene de transport 
și logistică, în special în domeniul automatizării și al 
digitalizării. Informarea despre planurile companiilor 
pe termen scurt, mediu și lung este esențială pentru 
minimizarea efectelor asupra ocupării forței de muncă 
și a condițiilor de lucru. 

ETF depune multe alte eforturi pentru sprijinirea și înfi-
ințarea de alte EWC în companiile multinaționale de 
transport și logistică din Europa. ETF dezvoltă orientări 
și instrumente pentru facilitarea înființării de EWC în 
sectorul transporturilor.

Din iunie 2017, ETF și-a asistat afiliatele cu șase noi 
solicitări de înființare a unui EWC și așteaptă semnarea 
primului acord în viitorul apropiat.
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Alăturarea și participarea la un EWC este un proces de învățare continuă în 
sine. Activitățile EWC sunt foarte diferite de cele ale organismelor locale de 
reprezentare a angajaților și membrii au nevoie de cunoștințe și aptitudini 
specifice pentru a deveni membri eficienți. Dacă fiind diminuarea semnifi-
cativă an de an a numărului de membri ai EWC, recrutarea de noi membri 
rămâne o provocare. Înțelegerea rolurilor și a funcționării EWC este în mare 
măsură „învățare făcând”: participarea la discuții, solicitarea de îndrumare 
de la membri mai experimentați și punerea de întrebări specialiștilor ajută 
membrii noi să se simtă mai confortabil și să se familiarizeze cu rolul lor. 
Unele EWC desfășoară chiar programe de mentorat pentru membrii noi.

Pe lângă mijloacele de învățare neformale, membrii EWC 
sunt îndreptățiți legal la formare periodică și formalizată. 
Directiva privind EWC în sine rămâne destul de vagă asu-
pra tipului de formare de asigurat și oferă puține indicații 
despre subiectele sau cantitatea de formare sau despre 
selectarea formatorilor. Prin urmare, se lasă la latitudinea 
EWC să își stabilească propria abordare privind formarea 
și, unde este necesar, să convină cu conducerea asupra 
timpului și bugetelor necesare. Pentru EWC ale Deutsche 
Bahn și Deutsche Post DHL, drepturile la formare sunt 
din fericire garantate de Acordul EWC. Ambele EWC 
beneficiază de un grad excepțional de independență în 
identificarea necesităților de formare și organizarea de 
soluții particularizate. Membrii EWC din companiile cu 
aranjamente mai slabe pot exercita o influență mult mai 
redusă asupra tipului de formare furnizat. Nu este neo-
bișnuit pentru membrii EWC să se simtă tratați de sus de 
către manageri care aprobă doar programe de formare și 
formatori care susțin necondiționat așteptările conducerii 
referitoare la modul în care ar trebui să funcționeze un 
EWC. În timp, au intrat pe piață un număr tot mai mare de 
formatori care își oferă serviciile către EWC sub eticheta 
imparțialității, dar care în realitate acționează în calitate 
de consultanți ai conducerii și vor periclita crearea unui 
EWC puternic și consolidat. Reprezentanții angajaților 

trebuie să efectueze întotdeauna o evaluare temeinică a 
formatorilor propuși și să solicite recomandări de la alte 
EWC înainte de luarea unei decizii. 

Formarea pentru EWC își are fără îndoială limitările sale: 
mai întâi, subiectul formării trebuie să fie relevant și 
necesar pentru activitatea EWC. În al doilea rând, timpul 
alocat trebuie să fie definit și trebuie să fie rezonabil. S-a 
dovedit a fi o bună practică convenirea cu conducerea 
asupra unui număr fix de zile de formare, fie pe an, fie 
pe durata unui mandat. Trebuie recunoscut că dreptu-
rile la formare ale EWC se adaugă oricăror perioade de 
formare acordate reprezentanților locali ai angajaților 
precum comitetele de întreprindere sau sindicatele. În al 
treilea rând, orice costuri ocazionate de formare trebuie 
aprobate în prealabil de companie înainte de efectuarea 
rezervărilor finale.

Măsura în care formarea pentru EWC este organizată 
individual sau pentru întreaga echipă EWC va diferi și 
va depinde de natura formării: învățarea de limbi străine, 
de exemplu, este oferită local ca instruire permanentă 
în multe companii multinaționale în prezent și conduce 
în mod normal la rezultate mai sustenabile decât un 
eveniment internațional periodic la care participă membri 



77

FORMAREA

ai EWC cu niveluri diferite de cunoștințe prealabile. Pe 
de altă parte, formarea în grup pentru EWC pe anumite 
subiecte va oferi oportunități fantastice pentru punerea 
la curent a tuturor și consolidarea coeziunii echipei EWC. 
Din acest motiv, multe EWC preferă să organizeze cel 
puțin una sau două formări comune pe an. Planificarea 
adecvată este esențială pentru menținerea controlului 
asupra resurselor limitate și pentru asigurarea alinierii 
necesităților de formare la nivel individuale cu cele la 
nivel de grup. 

Cel mai relevant criteriu pentru selectarea unui subiect 
pentru formare trebuie să fie măsura în care formarea 
facilitează o conduită mai eficientă a membrilor EWC. 

Subiectele, formatori și metodologiile de formare trebuie 
să permită participanților să obțină rezultate maxime 
din informarea și consultarea cu conducerea. Uneori, 
doar ședința sau ședințele următoare ale EWC vor releva 
dacă formarea și-a atins scopul și dacă lecțiile învățate 
sunt puse în practică. În final, trebuie recunoscut că 
formarea nu este o chestiune de agrement. Deși mediul 
de învățare trebuie să permită întotdeauna o atmosferă 
destinsă și pozitivă, nicio formare nu va avea un rezultat 
pozitiv fără dorința participanților de a învăța, de a își 
analiza experiența și, uneori, de a-și schimba atitudinile 
și obiceiurile familiare. 

Activitate de conso-
lidare a echipei la 

un curs de formare 
pentru EWC
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Lista următoare de subiecte nu este exhaustivă dar reprezintă acele programe de formare care sunt considerate 
în mod frecvent a fi cele mai utile și relevante pentru calitatea de membru activ al unui EWC:

CONTEXTUL JURIDIC 
ȘI LEGISLAȚIA 
EUROPEANĂ A MUNCII 

Reprezentanții angajaților trebuie să își înțeleagă corect drepturile și 
obligațiile. Această înțelegere include învățarea despre legislația privind 
EWC, Acordul EWC și altă legislație UE relevantă pentru angajați și 
reprezentanții acestora. Multe companii derulează și cursuri de instruire 
privind diferențele și similaritățile dintre comitetele de întreprindere 
și sindicate din diverse țări din UE. 

ÎNȚELEGEREA 
DATELOR FINANCIARE 
ȘI ECONOMICE 

Managerii sunt obișnuiți să lucreze zilnic cu termeni precum „EBIT”, 
„flux de numerar” sau „CapEx”. Fără cunoștințe financiare elementare, 
membrii EWC vor întâmpina dificultăți la o ședință plenară. Scopul 
instruirii financiare este învățarea despre modul în care este gestionată 
o companie și în care aceasta raportează pieței. Înțelegerea limbajului 
economic și a conceptelor din spatele acestuia va pava calea spre 
angajarea conducerii într-un dialog semnificativ. 

COMUNICAREA 
INTERCULTURALĂ

Nu durează mult până membrii noi realizează cât de diferit se comportă 
colegi din alte țări la ședințe și în afara acestora. Instruirea interculturală 
servește ca deschizător de perspective pentru înțelegerea șabloanelor 
comportamentale și a conceptelor subiacente din diversele culturi 
europene. Conștientizarea culturală permite membrilor EWC să își 
analizeze și să își depășească propriile percepții eronate și prejudecăți.

FORMAREA PE 
SUBIECTE 

Ori de câte ori EWC dorește să aprofundeze un subiect de interes din 
perspectiva angajatului, formarea poate fi devotată subiectului respectiv. 
Formare poate ajuta la creșterea bazei de cunoștințe a tuturor membrilor 
și la facilitarea abordării proactive a conducerii cu idei și propuneri de 
către EWC. Formarea tematică se poate referi la protecția munci, digita-
lizare, lucrătorii temporari sau egalitatea de oportunități, de exemplu. 
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Membrii EWC trebuie să se simtă întotdeauna încurajați să 
caute întotdeauna oportunități noi de formare și să avizeze 
EWC privind nevoile lor de instruire. Sunt binevenite și 
propunerile pentru subiecte și programe pentru formarea 
de grup pentru EWC. Pentru formarea individuală la nivel 
local, în unele țări sunt oferite seminare și cursuri de către 
organizațiile sindicale. Institutul European al Sindicatelor 

(ETUI) organizează și el cursuri deschise pentru membrii 
EWC. Numărul de formatori independenți pentru EWC este 
destul de limitat. Membrii interesați trebuie să solicite 
întotdeauna îndrumare de la biroul EWC înainte de a 
înainta o solicitare formală de formare către conducere. 

APTITUDINILE 
LEGATE DE ȘEDINȚE 
ȘI TEHNICILE DE 
PREZENTARE 

Membrii valoroși ai EWC sunt persoane cu aptitudini deosebite de 
comunicare. La ședințele de formare pentru EWC, membrii pot învăța 
cum să convingă colegii și conducerea. O astfel de formare poate crește 
încrederea în sine când este vorba de luarea cuvântului în fața unui 
public mare prin depășirea tracului sau prin rezolvarea în manieră 
constructivă a problemelor complexe în ședințele cu conducerea. 

ACTIVITĂȚILE  
DE CONSOLIDARE  
A ECHIPEI

Fără un spirit de echipă puternic, orice EWC va eșua. Obiectivul de a 
„vorbi cu o singură voce” poate fi atins dacă membrii învață să recon-
cilieze obiectivele individuale cu interesele EWC ca întreg. Prin natura 
sa, activitățile de consolidare a echipei vor forma un element al oricărui 
eveniment de formare în grup pentru EWC, dar formarea dedicată 
a echipei cu instrumente și tehnici de formare specifice va ajuta la 
accelerarea ciclului de dezvoltare a echipei, în special în perioada de 
început a unui nou EWC. Activitățile pot fi aplicate, dacă este necesar, și 
pentru restabilirea încrederii și a unității în cadrul unui EWC frământat 
de lupte și rivalități interne. 
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Niciunui angajat nu ar trebui să-i fie teamă să se alăture EWC și să își exprime 
opiniile la ședințe. Legislația europeană stipulează clar că membrii sunt 
protejați contra oricărei forme de discriminare datorită calității de membru 
al EWC. Când Directiva privind EWC a fost transpusă în legislații naționale, 
Statele Membre ale UE au fost obligate să stabilească reguli de protecție pentru 
membrii EWC din țările lor. În conformitate cu aceste prevederi, majoritatea 
Statelor Membre au reglementat că membrii EWC beneficiază în principiu 
de același nivel de protecție ca și membrii organismelor reprezentative 
locale precum comitetele de întreprindere sau sindicatele locale. Unul din 
neajunsurile Directivei este faptul că face referire doar la legislația locală și 
nu garantează drepturi egale la protecție în întreaga Europă. 

Abordarea aleasă a perpetuat inegalitatea de drepturi ale angajaților din 
Europa cu rezultatul că membrii aceluiași EWC fac obiectul unor standarde 
de protecție diferite. Astfel, membrii EWC din țări cu legislație puternică a 
muncii au puține motive de îngrijorare, dar, din păcate, situația arată mai 
puțin roz pentru colegii din țări în care drepturile lucrătorilor sunt destul 
de restrânse sau unde aplicarea legii în privința drepturilor date poate crea 
obstacole majore.
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Având în vedere inegalitatea de mai sus, protecția mem-
brilor EWC a fost o prioritate pentru Deutsche Bahn și 
Deutsche Post DHL în timpul negocierilor pentru acordurile 
EWC. Ambele acorduri subliniază principiul că membrii 
nu trebuie să fie nici favorizați, nici defavorizați din cauza 
mandatului lor. Conducerea centrală și reprezentanții 
angajaților au convenit să implementeze un sistem de 
monitorizare în care fiecare concediere potențială a unui 
membru devine automat subiect pe agenda european 
și nu se poate impune nicio măsură finală asupra unui 
membru plin sau supleant al EWC înainte de implicarea 
EWC. 

La Deutsche Post DHL, mecanismul de protecție a fost 
declanșat în diverse dăți de-a lungul anilor și de fiecare 
dată Comitetul Restrâns a întreprins o analiză aprofundată 
a circumstanțelor specifice. Este adevărat că anchetele 
nu au dat niciodată câștig de cauză presupunerii că o 
concediere planificată era cauzată de un anumit compor-
tament legat de mandatul în EWC. Majoritatea anchetelor 
au concluzionat că membrul EWC a fost afectat de o 
schimbare a întreprinderii sau de măsuri de restructurare 
la fel ca și alți colegi din țară. În atenția EWC au fost aduse 
mai multe incidente în care un membru a făcut obiectul 
unei proceduri disciplinare din cauza mandatului său 
de reprezentant local al angajaților. Deși formal în afara 
competenței EWC, conducerea centrală a fost de acord 
cu opinia EWC că acuzațiile aduse membrilor EWC erau 

nefondate sau procedura disciplinară nu s-a desfășurat 
în conformitate cu regulile companiei. În consecință, 
membrii EWC în cauză au fost exonerați pe deplin.

Trebuie accentuat că exemplele precum cazurile de mai 
sus sunt rare. Acestea nu trebuie să dea naștere percepției 
că companii precum Deutsche Bahn sau Deutsche Post 
DHL ar tolera discriminarea angajaților pe baza calității 
lor de membri în EWC. Dimpotrivă, conducerea centrală 
și-a demonstrat întotdeauna sprijinul în această privință și 
a promovat conștientizarea în rândul conducerilor locale 
referitor la statutul juridic al membrilor EWC. Acest aspect 
poate arăta foarte diferit în alte companii și domenii (a 
se vedea caseta). 

Așa cum s-a explicat mai sus, există reguli și proceduri 
pentru a se garanta că niciun membru EWC nu trebuie să 
se teamă și EWC vor depune întotdeauna toate eforturile 
pentru a-și apăra membrii. Pe de altă parte, protecția își 
are limitele sale: în principiu, dacă un depozit se închide 
sau dacă funcții administrative sunt externalizate într-un 
centru de servicii partajate, niciun membru al EWC afectat 
de măsură nu va beneficia de un tratament privilegiat. 
Cu alte cuvinte, un membru EWC poate fi concediat (cu 
excepția cazurilor în care legislația locală prevede protecție 
extinsă) din motive economice sau din individuale care 
nu sunt legate de calitate de membru al EWC. 

 Fiți curajoși și 
exprimați-vă opinia! 

Reprezentant 
 portughez la EWC al 
Deutsche Post DHL
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Alte companii, alte cutume
Miroslav era un tânăr revizor financiar care lucra 
pentru o multinațională din SUA într-un centru de ser-
vicii partajate din Europa de Est. Era unul din cei mai 
vocali membri ai EWC și colegii săi îl admirau pentru 
faptul că nu îi era teamă niciodată să își exprime 
opiniile. Inspirat de EWC, Miroslav a început chiar să 
strângă semnături pentru a lansa un comitet local de 
întreprindere. Conducerea națională a insistat foarte 
mult pentru candidați alternativi când a venit timpul 
pentru alegerile pentru EWC, dar Miroslav a câștigat 
detașat cursa. A doua zi, a fost chemat în birou din 
cauza unei proceduri disciplinare. Doi supervizori au 

depus mărturie că Miroslav le-a deranjat echipele 
prezentându-se drept candidat pentru EWC. Lui Miro-
slav i s-au dat cincisprezece minute să își probeze 
nevinovăția în scris și a fost concediat a doua zi pe 
motive încălcare crasă a normelor profesionale. Inițial, 
era hotărât să își revendice drepturile în instanță, 
dar în țara sa acțiunile în justiție pot fi îndelungate 
și rezultatele acestora imprevizibile. Avea o familie 
de hrănit acasă. După două săptămâni de frământări, 
Miroslav a decis să-și înghită mânia și să părăsească 
compania cu un pachet compensatoriu de trei luni. 

Colegii care se tem referitor la protecția lor sau care chiar devin obiectul unei proceduri disciplinare ar trebui să 
urmeze următoarele recomandări:

INFORMAȚI  
BIROUL EWC 

Cu cât EWC este avizat mai devreme asupra problemei, cu atât mai repede 
poate furniza colegului îndrumare sau poate lansa măsuri preventive. 
Chiar dacă membrul EWC a făcut greșeli și acuzațiile conducerii nu 
sunt cu totul nefondate, nu există niciun motiv de a nu dezvălui cazul 
biroului EWC. Biroul EWC va trata întotdeauna problema cu deplină 
seriozitate și confidențialitate, exceptând cazurile în care persoana în 
cauză este de acord cu comunicarea cazului pe scară mai largă.

CULEGEȚI 
INFORMAȚII DESPRE 
SITUAȚIE

O procedură sau chiar concediere disciplinară marchează adesea 
stadiul final al unor probleme care existau de ceva timp. S-a dovedit 
utilă înregistrarea dintr-un stadiu timpuriu a comportamentelor, a 
incidentelor sau a declarațiilor care ar putea fi relevante pentru o viitoare 
anchetă. Cu cât înregistrările sunt mai faptice, cu atât va fi mai ușor 
să se reconstruiască ulterior ce s-a întâmplat de fapt.
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SOLICITAȚI 
CONSILIERE JURIDICĂ

Dat fiind că legislațiile naționale diferă, fiecare caz trebuie examinat 
prin prisma contextului juridic din țara respectivă. Membrii EWC 
sindicalizați beneficiază de marele avantaj că sindicatele oferă în 
general gratuit consiliere juridică membrilor. Poate fi utilă înscrierea 
într-un sindicat pentru protecția garantată și sprijinul acordat. Avocații 
independenți vor fi mai costisitori. Implicarea timpurie a consilierilor 
juridici poate ajuta la evitarea erorilor procedurale și va indica ieșirea 
din spirala sancțiunilor și a escaladărilor.

CALMAȚIVĂ Colegii care se simt discriminați la locul de muncă sau care sunt chiar 
acuzați de conduită necorespunzătoare vor trece prin perioade de 
intensă frământare. Tratamentul neechitabil la locul de muncă poate 
cauza dezamăgire, frustrare și mânie. Prietenii buni, membrii familiei 
și colegii sunt importanți pentru furnizarea de alinare și sfaturi astfel 
încât persoana să rămână cu capul pe umeri. De asemenea, aceștia 
vor ajuta persoana să reziste tentației de a contraataca și de a escalada 
într-o stare de autoapărare.

SOLICITAȚI 
DECLARAȚII DIN 
PARTEA MARTORILOR 

În cazul unei acuzații de tratament neechitabil sau al unei proce-
duri disciplinare, totul se va reduce la întrebarea dacă există dovezi 
suficiente încât acuzațiile să fie fondate. Reclamațiile care tind să fie 
fondate pe zvonuri și presupuneri vor fi probabil respinse dacă nu există 
documentație sau mărturii care să constituie dovezi ale faptelor. Dacă 
este posibil, ar fi avantajos să numiți colegi sau alte persoane care au 
asistat la forme de comportament negative sau care pot contrazice 
supozițiile angajatorului. 
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Orice formă de discriminare contra unui singur membru 
al unui EWC este probabil să devină un test pentru tăria 
și coeziunea întregului EWC. Reacția comună va dovedi 
dacă EWC este doar un grup de indivizi izolați sau dacă 
membrii se sprijină reciproc ca o echipă. „Nu vei fi nicio-

dată singur” trebuie să fie deviza ori de câte ori sunt vizați 
membri ai echipei. A demonstra empatie și sprijin pentru 
un coleg supus unui atac va fi cea mai nobilă sarcină a 
tuturor membrilor EWC. 

DACĂ AVEȚI DUBII, NU 
SEMNAȚI DOCUMENTE

Înainte de a semna orice document prezentat de angajator, este recoman-
dabil să înțelegeți mai întâi conținutul acestuia și implicațiile posibile 
ale semnării. Ca orice angajați, membrii EWC trebuie să se ferească 
de a semna documente sub constrângere. Indiferent dacă este vorba 
de procesul-verbal al unei audieri, de declarația unui martor sau de 
recunoașterea vinei, trebuie avut întotdeauna în vedere că documentul 
semnat poate acționa ulterior contra persoanei. De asemenea, trebuie 
avut în vedere că rezolvarea disputelor sau acordurile privind plăți 
compensatorii împiedică în mod normal părțile de la escaladare sau 
litigiu și vor impune clauze de confidențialitate strictă asupra persoanei 
în cauză. Dacă există dubii, angajații ar trebui să ezite întotdeauna 
să semneze documente pregătite și ar trebui să solicite o perioadă 
rezonabilă de reflectare.

PREGĂTIȚIVĂ PENTRU 
ȘEDINȚĂ 

Într-o anumită etapă a unei concedieri sau a unei proceduri disciplinare, 
va avea loc o audiere oficială pentru anchetarea cazului și, dacă este 
cazul, pentru luarea unei decizii. Procedurile și cronologiile pentru astfel 
de audieri variază în funcție de țară. Conform majorității legislațiilor 
locale, se permite însoțirea persoanei în cauză de către o persoană de 
încredere care poate fi o oficialitate sindicală, un membru al comitetului 
de întreprindere sau un coleg cu rol de sprijin. Se recomandă ferm ca 
membrii EWC să nu participe niciodată singuri la audierile disciplinare. 
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Acțiunile în justiție legate de aspecte ale EWC sunt destul de rare și de com-
plicate. Acționarea în justiție a unei companii rămâne ultima alternativă 
pentru soluționarea disputelor. Într-o relație matură, EWC și conducerea își 
recunosc reciproc drepturile și face întotdeauna o prioritate din a rezolva 
amiabil chestiunile litigioase. Această abordare funcționează cu atât mai bine 
cu cât sistemul de control și echilibrare este definit mai clar și este recunoscut 
ca având efect juridic. 

În primii ani ai Directivei, multe acorduri EWC erau înțelese 
a fi acorduri fără efect juridic, deci fără drepturi de aplicare. 
Între timp, încălcările semnificative ale unui acord EWC 
valabil pot fi prezentate instanțelor competente pentru 
soluționare formală. În principiu, orice drepturi colective 
ale unui EWC (cum ar fi dreptul de a ține ședințe sau 
dreptul la informare și consultare) fac obiectul jurisdicției 
țării în care este înregistrată compania. Disputele legale 
referitoare la EWC al Deutsche Bahn, de exemplu, ar intra 
sub jurisdicția instanței pentru litigii de muncă din Berlin , 
iar instanța pentru litigii de muncă din Bonn ar avea juris-
dicție asupra plângerilor legale care afectează activitatea 
EWC al Deutsche Post DHL. Problemele individuale ale 
membrilor EWC rămân totuși în jurisdicția instanței pentru 
litigii de muncă din țara în care este angajat membrul 

EWC. Astfel de probleme individuale pot include dispute 
referitoare la procesul electoral, formarea individuală, 
protecția sau drepturile de comunicare. 

Litigiul se referă întotdeauna la cazuri izolate specifice și 
poate fi imprudentă scoaterea din context a hotărârilor 
instanțelor. Totuși, unele hotărâri privind EWC au atras 
multă atenție din partea publicului din afara lumii legale 
sau academice, deoarece au ajutat la clarificarea anu-
mitor aspecte legate de intențiile legislatorului european. 
Exemplele următoare reprezintă o listă neexhaustivă a 
unora din cele mai importante întrebări legate de EWC 
care au fost prezentate în trecut instanțelor pentru litigii 
de muncă.

Companiile din afara UE au obligația creării 
unui EWC?
Miliardarul german Michael Kühne nu a lăsat loc de îndoieli 
în privința opiniei sale despre comitetele de întreprindere 
și sindicate. Când, în 1976, legislația germană a muncii a 
permis reprezentanților angajaților și sindicatelor să facă 
parte alături de acționari din consiliul de supraveghere, 
Kühne a emigrat din Germania și a transferat sediul social 
al Kuehne+Nagel sub jurisdicție elvețiană. Dar era Elveția 
un spațiu protejat contra comitetelor europene de între-
prindere? Fiind situată în afara Uniunii Europene, Kuehne 
a crezut că da, și a refuzat repetat solicitările angajaților 

de a furniza informațiile necesare pentru înființarea unui 
EWC. Fiind cea mai mare întreprindere de pe teritoriul UE, 
subsidiara Germană Kuehne+Nagel s-a scuzat în fața 
instanței germane, pretinzând că nu dispun de pârghiile 
necesare pentru a obține informații de la filialele europene. 
Când cazul a fost prezentat Curții Europene de Justiție, 
judecătorii europeni nu au gustat gluma și au ordonat 
conducerii germane să acționeze în justiție filialele din 
Europa pentru a obține colaborarea. După o serie de 
cazuri în instanță, conducerea corporativă a renunțat 
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la rezistență și s-a creat un EWC în 2012, la cca 16 ani 
de la solicitarea inițială de înființare a unui EWC. Cazul 
Kuehne+Nagel case a motivat Uniunea Europeană să 
specifice în Directiva privind EWC modificată din 2009 

responsabilitățile oricărei companii mari cu sediul social 
în afara UE de a identifica un „Agent Reprezentativ” din 
interiorul UE în legătură cu chestiunile legate de EWC. 

Pot unele aspecte locale să devină 
„transnaționale”?
La începutul lunii februarie a anului 1996, producătorul 
de autovehicule Renault a anunțat, complet neașteptat, 
închiderea uzine de producție belgiene din Vilvoorde, în 
apropiere de Bruxelles, până în luna iulie a aceluiași an. 
Drept rezultat, peste 3.000 de angajați Renault și cca 
1.500 de angajați de la companii furnizoare directe au 
fost informați că își vor pierde locurile de muncă. A existat 
un consens puternic în societatea belgiană că această 
decizie ignorase toate normele și procedurile legale pentru 
închiderea de fabrici. Guvernele belgian și flamand au 
condamnat ferm închiderea și au acționat compania în 
justiție pentru încălcarea codului de conduită al OECD. 
Firmele mari au decis să nu înlocuiască vehiculele vechi 

cu vehicule Renault și unii cetățeni chiar și-au decorat 
mașinile cu inscripții cu mesajul: „Acesta este ultimul 
meu Renault”. Diverse hotărâri judecătorești au indicat 
că Renault încălca legislația internă și pe cea europeană. 
Dintr-o perspectivă a EWC, cea mai relevantă hotărâre a 
fost emisă de instanța franceză pentru litigii de muncă 
din Nanterre. Instanța a confirmat poziția EWC conform 
căreia compania încălcase drepturile de informare și 
consultare ale EWC. Hotărârea a clarificat că o decizie 
dintr-o țară (Franța) care afectează angajații din altă țară 
(Belgia) are o dimensiune transnațională și că EWC ar fi 
avut dreptul la implicare. 

Informarea EWC înlocuiește consultarea locală? 
Pierderile de locuri de muncă sunt cu atât mai insultătoare 
dacă angajatori nu au decența de a informa personalul 
asupra concedierilor. Termenul „concediere la micul dejun” 
este folosit pentru cazurile în care angajații află despre 
pierderea locului de muncă de la radio sau televizor 
la micul dejun. Lanțul de magazine Marks & Spencer 
din Regatul Unit a convenit o ședință secretă a EWC în 
Londra pentru a anunța închiderea tuturor magazinelor 
din Europa continentală. Conducerea a refuzat orice alt 

dialog cu comitetele de întreprindere sau sindicatele 
locale pe motivul că EWC fusese deja avizat. O instanță 
franceză a amendat Marks & Spencer pentru încălcarea 
legii prin lipsa de consultare cu lucrătorii, care au fost 
realmente concediați prin e-mail. Hotărârea a confirmat 
că, în cazul unei restructurări, conducerea are întotdeauna 
dubla obligație de a informa și de a consulta EWC la nivel 
european și la nivel local. 
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Externalizarea constituie un subiect pentru 
consultare europeană?
A trecut mult timp de când pasagerii stăteau la coadă la 
o agenție de voiaj pentru a-și rezerva zborurile. Inovația 
tehnologică a prezentat o provocare permanentă pentru 
industria aviatică în ultimii douăzeci de ani. Odată cu 
liberalizarea pieței și apariția operatorilor low-cost, întregul 
model de afaceri s-a schimbat dramatic. Operatorul 
emblematic British Airways din Regatul Unit a răspuns 
acestor provocări cu măsuri de reducere masivă a cos-
turilor, inclusiv concedieri și externalizare. Serviciile de 
asistență la sol din Europa continentală au fost cele 
transferate în principal unor operatori low-cost riscanți. 
De fiecare dată când un nou aeroport era externalizat, 
EWC a solicitat informarea și consultarea, dar condu-
cerea a etichetat izolat fiecare proiect drept chestiune 

„pur locală”. Termenul „tactica salamului” a fost folosit 
adesea de membrii EWC pentru a-și exprima frustrarea. 
Când s-a anunțat externalizarea aeroportului din Viena 
în 2006, EWC nu a găsit altă alternativă decât să ceară 
dreptate la instanța pentru litigii de muncă din Bruxelles 
unde fusese înregistrat Acordul EWC. Din fericire, EWC a 
putut prezenta judecătorului un exemplar al unei prezentări 
în PowerPoint care revela o strategie de externalizare 
paneuropeană care fusese planificată temeinic de către 
conducerea centrală. Instanța nu a ezitat să amenințe cu 
impunerea unei amenzi convingătoare la adresa British 
Airways dacă compania nu începea să informeze și să 
consulte EWC în termen de 24 de ore de la hotărârea 
instanței. 

Ce este confidențial?
Opiniile controversate privind conceptul complex de 
confidențialitate constituie o problemă constantă în 
existență majorității EWC încă de la înființarea aces-
tora. Clasificarea informațiilor drept confidențiale este 
o prerogativă a conducerii sau există anumite criterii de 
aplicat? Aceasta este una din întrebările prezentate de 
EWC al companiei IT din SUA Oracle Comitetului Central 
de Arbitraj (CAC) din Regatul Unit, care este organismul 
judecătoresc competent pentru acordurile EWC semnate 
conform legislației britanice. Într-o scurtă teleconferință 
din 2017, conducerea centrală informase EWC despre 
transferul activităților de servire a clienților din diverse 

țări europene către un centru de servicii partajate din 
România, care cauza pierderea a 384 de locuri de muncă. 
EWC a luat la cunoștință că datele comunicate EWC erau 
strict confidențiale și că împărtășirea sau discutarea 
oricăror informații conținute în acestea cu persoane din 
interior sau exterior era strict interzisă. Orice încălcare a 
acestei clauze ar antrenat, conform conducerii centrale, 
o acțiune disciplinară imediată. Contrar acestei decla-
rații a angajatorului, CAC a ajuns la concluzia că nu era 
rezonabil ca conducerea să impună EWC o obligație de 
confidențialitate generică, nelimitată.

Membri ai EWC 
al British Airways 

după ce și-au 
văzut drepturile 

legale confirmate 
de  instanța pentru 

litigii de muncă
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(EWC + termeni cheie din afaceri)

Jargonul, abrevierile și acronimele devin tot mai frecvente în afaceri în prezent. Lista următoare reprezintă unii din cei 
mai uzitați termeni. Dacă este nevoie, membrii EWC nu trebuie să ezite să ceară clarificări vorbitorilor și (colegilor). 

AER  Annual Equivalent Rate =  
Rată anuală echivalentă

AGM  Annual General Meeting =  
Adunare generală anuală

AOB  Any Other Business =  
Orice altă întreprindere

APAC  Asia-Pacific (regiune)

ARD  Acquired Rights Directive =  
Directiva privind drepturile dobândite

B2B  Business to Business =  
De la întreprindere la întreprindere

B2C  Business to Consumer =  
De la întreprindere la consumator

BC  Business Committee =  
Comitet de întreprindere

BU  Business Unit = Unitate operațională

CAGR  Compound Annual Growth Rate =  
Rată de creștere anuală compusă

CAPEX  Capital Expenditure = Cheltuieli de capital

CHRO  Corporate Human Resources Offi-
cer = Responsabil cu  resursele 
umane pe întreprindere

CEE  Central and Eastern Europe = 
Europa Centrală și de Est

CEO  Chief Executive Officer = Director executiv

CFO  Chief Financial Officer = Director economic

CIS  Certified International Specialist = 
(DPDHL) Specialist internațional certificat

CL  Contract Logistics = Logistică contractuală

CLA  Collective Labour Agreement = 
Contract colectiv de muncă

COGS  Costs Of Goods Sold =  
Costul mărfurilor vândute

COO  Chief Operation Officer = 
Director de operațiuni

CRL  Confidential Reporting Line =  
Linie de raportare confidențială

CSR  Corporate Social Responsibility =  
Responsabilitate socială a întreprinderilor

DB  Deutsche Bahn

DP  Deutsche Post

DPDHL  Grupul Deutsche Post DHL

DGFF  DHL Global Forwarding Freight (divizie) 
(DPDHL)

DSC  DHL Supply Chain (divizie) 
(DPDHL)

EAT   1. European Air Transport  
(companie aeriană DPDHL);  
2. Employee Appeal Tribunal = Tribunal 
de Apel pentru Angajați (Regatul Unit)

EBIT  Earnings before interest and taxes = 
Venituri înainte de dobânzi și impozite

EBITDA   Earnings before interest, taxes,  
depreciation and amortisation =  
Venituri înainte de dobânzi,  
impozite, depreciere și amortizare

ECJ  European Court of Justice =  
Curtea Europeană de Justiție

eCS  E-Commerce Solutions  
(divizie Deutsche Post DHL)

SEE  European Economic Area =  
Spațiul Economic European

EMEA   Europe, Middle East and Africa = 
Europa, Orientul Mijlociu și Africa
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EMF  European Management Forum =  
(DPDHL)  Forumul European pentru Management

EOS   Employee Opinion Survey =  
Sondaj de opinie în rândul angajaților

EPS   Earnings Per Share = Rezultat pe acțiune

ER   Employee Relations = Relații cu angajații

E-Share   (Bază de date)

ETF  European Transport Workers’  
Federation = Federația Europeană 
a Lucrătorilor din Transporturi

FAR  Fatal Accident Rate =  
Rata accidentelor mortale

FTE  Full-Time Equivalent =  
Echivalent normă întreagă

FY  1. Fiscal year = An fiscal;  
2. Financial year = An financiar

FYI  For your information = Cu titlu informativ

GBR  „Gesamt-Betriebsrat” (comitet de 
 întreprindere al unei companii germane)

GDPR   General Data Protection Regulation =  
Regulamentul general  privind 
protecția datelor

GBS   Global Business Services =  
Servicii globale de afaceri

GP  Gross Profit = Profit brut

H1  First Half = Primul semestru  
(an financiar sau calendaristic)

HC  Headcount = Efectiv

HQ  Headquarters = Sediu social

HR  Human Resources = Resurse umane

IFRS  International Financial Reporting 
Standard = Standard internațio-
nal de raportare financiară

IPO  Initial Public Offering = 
Ofertă publică inițială

JV  Joint Venture =  
Societate/întreprindere mixtă

K   Mie (în combinație cu cifre) 
ex. 10K = zece mii

KBR  „Konzern-Betriebsrat”  
(comitet de întreprindere  
al unui grup german)

KPI  Key Performance Indicator =  
Indicator principal de performanță

LTIP  Long-Term Incentive Plan =  
Plan de stimulare pe termen lung

LTIFR  Lost Time Injury Frequency Rate =  
Frecvență a accidentelor 
cu pierdere de timp

LTIR  Lost Time Injury Rate =  
Rată a accidentelor cu pierdere de timp

LT  Leadership Team = Echipă de conducere

LWC  Local Works Council =  
Comitet local de întreprindere

LY  Last Year = Anul trecut

M&A  Mergers and Acquisitions = 
Fuziuni și achiziții

MC  Management Committee = 
Comitet de gestionare

MD  Managing Director = Director general

N/A  1. Not Applicable = Neaplicabil;  
2. Not Available = Indisponibil
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NDA  Non-Disclosure Agreement = 
Acord de nedivulgare

NN  Latină: Nomen  Nominandum 
(de desemnat)

OECD   Organisation for Economic Co-operation 
and Development = Organizația pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică

OHS  Occupational Health and Safety = 
Sănătatea și securitatea muncii

OOO  Out Of Office =  
În afara programului de lucru

PC  Presiding Committee = 
Comitet prezidențial

P&L   Profit and Loss =  
Profit și pierderi (declarație)

P&P  Post and Parcel (divizie) 
(DPDHL) 

Q1  1st Quarter = Trimestrul 1 (al anului)

QSHE  Quality, Safety, Health and Environment 
(Calitate, securitate, sănătate și mediu)

ROI  Return On Investment =  
Rentabilitate a investițiilor  

SC  1. Select Committee = Comitet restrâns; 
2. Supply Chain = Lanț de aprovizionare

SGI  Schenker Global Interface 
(DB)

SSC   Shared Services Centre =  
Centru de servicii partajate

SFF  Safety First Framework =  
(DPDHL)  Cadru Securitatea pe primul loc

SMT  Senior Management Team = 
Echipă de conducere

SNB  Special Negotiating Body =  
Organism special de negociere

SSA  Sub-Saharan Africa = Africa Subsahariană

T&Cs  Terms and Conditions = Termeni și condiții

TBD  1. To Be Determined = De stabilit; 
2. To Be Decided = De hotărât

TEC  Top Executive Committee = 
Comitet executiv superior

TEU  Twenty-Foot Equivalent Unit =  
Echivalent 20 de picioare (container)

TU  Trade Union = Sindicat

TUPE  Transfer of Undertakings and  Protection 
of Employees = Transferarea 
 întreprinderilor și protecția angajaților

TWA  Temporary Work Agency =  
Agenție de muncă temporară 

UIC  International Union of Railways =  
Uniunea Internațională a Căilor Ferate 

UKI  United Kingdom and Ireland = 
Regatul Unit și Irlanda

UNI  (anterior) Union Network internatio-
nal (în prezent: UNI Global Union)

VAT  Value Added Tax =  
Taxă pe valoare adăugată

ViCo  Video Conference = Videoconferință

VLY  Versus Last Year = Față de anul trecut

VP  Vice President = Vicepreședinte

WG  Working Group = Grup de lucru

WMS  Warehouse Management  System = 
Sistem de gestionare a depozitelor

YOY  Year Over Year = An pe an

YTD  Year To Date =  
De la începutul anului până în prezent

ZRWD  Zentralregelwerksdatenbank =  
Bază de date centrală cu 
 reglementări (bază de date)
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