
 
 
 
 
 
 

Procedură internă pentru negocieri la nivel de întreprinderi 
multinaţionale/transnaţionale  

 
PREAMBUL 
 
Directiva 94/45 şi directiva revizuită 09/38 impun oricărei întreprinderi cu mai mult de 1000 de 
persoane angajate şi mai mult de 150 de persoane în cel puţin două State membre diferite 
responsabilitatea de a institui un comitet european de întreprinde sau o procedură de informare şi de 
consultare a lucrătorilor lor.  
 

1. INTRODUCERE  

Negocierea colectivă este o competenţă fundamentală a sindicatelor naţionale şi a reprezentanţilor lor 
locali, pe baza legislaţiei naţionale şi a diverselor practici în vigoare în diferitele ţări. Dat fiind că 
responsabilitatea mandatelor intră în sarcina sindicatelor, CEÎ-urile nu dispun de un mandat pentru 
negocierea colectivă şi nu trebuie să devină partenerii direcţiilor întreprinderilor pentru aceste 
probleme. Domeniul degocierii colective nu este, cu toate acestea, definit în mod clar. Este în interesul 
FETBB-ului şi a afiliaţilor săi să garanteze implicarea totală a sindicatelor în orice proces de negociere 
potenţial precum şi la nivel european. 

În anumite cazuri, un acord între direcţia întreprinderii şi sindicate la nivel european apare ca fiind 
soluţia cea mai practică. Afiliaţii de la FETBB implicaţi în întreprindere ar putea atunci să decidă să 
joace un rol activ într-o procedură coordonată de FETBB. Această situaţie este diferită de cea 
prevăzută de statute, conform cărora Comitetul Executiv poate decide cu o majoritate de două treimi 
să acorde un mandat FETBB-ului pentru negocieri privind un acord cadru european. 

În cazul unor acorduri europene de întreprindere, există 3 probleme principale : 

• Acordurile europene de întreprindere nu dispun în momentul de faţă de niciun cadru juridic, ceea 
ce înseamnă că orice acord trebuie, de asemenea, negociat şi implementat la nivel naţional 
conform sistemelor şi tradiţiilor ţărilor. 

• Niciun rol nu este garantat sindicatelor la nivel de întreprindere europeană 
• Nicio procedură internă nu există pentru mandate şi evaluarea acestor acorduri în sânul FETBB-

ului. 

Dar, chiar dacă nu există încă niciun cadru juridic la nivel european privind participarea sindicatelor la 
negocierile duse la nivel de întreprindere europeană, FETBB poate promova şi stimula implicarea 
sindicatelor în practică. De aceea, FETBB trebuie să-şi elaboreze propriile linii directoare şi proceduri 
interne, în cazul în care este implicată în proces. Aceste linii directoare trebuie să furnizeze informaţii 
privind maniera de organizare a acestor negocieri în sânul întreprinderilor europene şi să ia în 
consideraţie diferitele practici naţionale, faptul că două întreprinderi nu sunt niciodată identice şi 
problema implementării. Practicile pentru fiecare caz în parte vor fi, deci, în continuare în aplicare, dar se 
vor baza pe un anumit număr de elemente generale. În toate cazurile este important de notat faptul că, 
un acord încheiat la nivelul unei întreprinderi europene, ar trebui să includă o clauză de non-regres.   

 



 

2. PROCEDURA DE NEGOCIERE LA NIVEL DE ÎNTREPRINDERI MULTINAŢIONALE  

 
FETBB destinează procedura următoare doar situaţiilor în care este implicată şi unde cele două părţi 
îşi afirmă în mod clar intenţia şi angajamentul lor de a încheia un acord. Nu se aplică proceselor de 
informare şi consultare deja în vigoare la nivel de CEÎ. În realitate, această procedură indică doar 
structuri şi proceduri de urmat, dar nu aduc nicio informaţie privind temele sau conţinutul negocierilor. 
Atunci când o întreprindere îşi declară intenţia de a începe negocieri sau CEÎ-ul sau sindicatele 
implicate în întreprindere exprimă această dorinţă, trebuie respectată procedura următoare : 
 

1. Informările preliminare şi procedura de consultare  

a. Coordonatorul FETBB trebuie să consulte secretariatul FETBB privind tema negocierilor 
propuse înaintea oricărei negocieri între direcţie/CEÎ. Un ciclu complet de informare şi 
consultare este organizat cu participarea sindicatelor prezente în întreprindere, a 
coordonatorului FETBB, al comitetului restrâns a CEÎ şi a CEÎ-ului. Sindicatele implicate trebuie 
să fie de acord cu demararea negocierilor. Ar fi preferabil să o facă într-o manieră unanimă. 
Dacă, totuşi, unanimitatea nu este atinsă, decizia trebuie luată de o majoritate de două treimi în 
fiecare ţară implicată. Totuşi, o ţară care reprezintă 5% sau mai puţin din forţa de muncă 
europeană totală nu poate bloca decizia de a începe negocierile. Decizia este luată conform 
practicilor şi tradiţiilor naţionale (FETBB-ul cere, totuşi, ca organizaţiile afiliate să clarifice 
metodele utilizate în fiecare ţară pentru a ajunge la o astfel de decizie şi să informeze FETBB-
ul de această metodă). 

 
b. În acelaşi timp, coordonatorul FETBB informează Secretariatul FETBB de începutul acestui 

proces. 

2. Mandatul pentru aceste negocieri este decis pentru fiecare caz în parte. Mandatul este acordat 
de sindicatele implicate şi ar fi preferabil să fie unanim. Dacă unanimitatea nu poate fi atinsă, 
decizia, şi aceasta conform practicilor şi tradiţiilor naţionale, va trebui luată de o majoritate de cel 
puţin două treimi în fiecare ţară implicată. Totuşi, o ţară care reprezintă 5% sau mai puţin din forţa 
de muncă europeană totală nu poate bloca o decize de a începe negocierile. 

 Mandatul ar trebui să cuprindă : 

a. Temele concrete, punctele de vedere, politicile, adică poziţia vizavi de mandate ;      

b. Organizarea proceselor de negociere precum şi componenţa completă a grupului de 
negociere/control; 

c. Clauza de non-regres: Implementarea acestui acord nu constitue în niciun caz o justificare 
valabilă pentru a reduce nivelul sau legalitatea negocierilor colective la nivel local sau naţional 
între sindicatele recunoscute şi angajatorii din ţările individuale.  

Trebuie să existe o propunere concretă privind persoanele care negociază cu direcţia în numele 
întregului grup de negociere. Această echipă de negociatori trebuie să includă cel puţin un 
reprezentant al FETBB şi reprezentanţi ai sindicatelor implicate, unul dintre ei conducând 
negocierile. Printre negociatori ar trebui să figureze membrii sindicali ai CEÎ şi/sau ai comitetului 
restrâns al CEÎ. 

Mandatul va fi redactat de un coleg care reprezintă FETBB (coordonator al FETBB) şi trimis 
sindicatelor pentru comentarii şi amendamente înainte de a fi trimis pentru acord. 

Negocierile vizează obţinerea unui acord semnat. 

 



      Dacă sunt implicate şi alte Federaţii Europene, scopul va fi acela de a obţine un acord comun. 

3. Secretariatul FETBB ţine Comitetul Executiv, comitetele politice şi sindicatele implicate 
informate în ceea ce priveşte negocierile.      

4. Grupul de negocieri prezintă un proiect de acord întregului grup de negocieri pentru evaluare. Acest 
proiect de acord este aprobat de sindicatele implicate. Ar fi preferabil să o facă într-o manieră unanimă. 
Dacă totuşi unanimitatea nu poate fi atinsă, decizia, va trebui luată de o majoritate de cel puţin două 
treimi în fiecare ţară implicată. Acest proces de luare de decizii este conform practicilor şi tradiţiilor 
naţionale, 

5. FETBB, prin Secretarul general, sau orice altă persoană mandatată de acesta, semnează acordul 
în numele sindicatelor implicate în întreprindere în momentul semnăturii. FETBB îşi rezervă 
dreptul de a nu recunoaşte acordurile cu impact european semnate între direcţia unei întreprinderi 
şi un partener/parteneri nereprezentativi.  

6. Toate sindicatele implicate acceptă să implementeze acordul semnat. Acordul este implementat 
conform practicilor naţionale, cadrului legal şi sistemului de convenţii colective în ţările implicate. 

7. Informaţii complete privind acordul complet semnat sunt transmise Comitetului Executiv şi tuturor 
comitetelor politice implicate.    

8. CEÎ şi coordonatorul său vor controla implementarea şi monitorizarea acordului.  
 


