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ÁSVÁNYI ZSÓFIA 

A szociális párbeszéd 

történelmi előzményei Európában  

 

A szociális párbeszéd fogalma 

A szociális párbeszéd fogalma az 1980-as évek közepén jelent meg először az EGK-

ban. Az eredeti – ma már szűkebbnek tekintett – értelmezésben a szociális párbeszéd 

a munkaadók és munkavállalók európai csúcsszervezetei közötti kétoldalú párbeszé-

det jelenti.1 Azaz a fogalom az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC), az Európai 

Gyáriparosok és Munkáltatók Szervezeteinek Szövetsége (UNICE) és az Állami Vál-

lalatok Európai Központja (CEEP) közötti intézményesített együttműködést takarja. 

A szociális párbeszéd fogalma mára jelentősen kiszélesedett. A jellemzően 

bipartit kapcsolatokon túl a szociális párbeszéd részének tekintjük a közösségi in-

tézmények és a nemzeti kormányok részvételét is – a kapcsolatok így tripartit jelle-

gűvé váltak. Ezen túlmenően pedig a fogalmat gyakran visszamenőleges érvénnyel 

használjuk. 

A tágabb értelemben vett szociális párbeszéd fogalma ma már tehát túlmutat az 

európai szociális partnerek csúcsszervezetei bipartit jellegű kapcsolatrendszerén, 

mindazokat az intézményeket az európai szociális párbeszéd részének tekintjük, 

amelyek az EGK 1958-as létrejötte óta valaha is a munkaadók és a munkavállalók 

képviselőinek intézményesített bevonását célozták és alapvetően a szociális partne-

rekkel történő konzultációt, illetve a közöttük folyó tárgyalásokat szolgálták. 

(Ugyanakkor például a Gazdasági és Szociális Bizottság, amely a Tanács mellett tö lt 

be konzultációs funkciókat és mind a munkavállalók, mind a munkáltatók képviselő-

it megtaláljuk tagjai között nem tekinthető a szociális párbeszéd szereplőjének.)  

Az európai szociális párbeszéd fejlődési szintjei2 

Az európai szociális párbeszéd fejlődése során öt lépcsőfok különíthető el, amelyek 

egymástól legmarkánsabban céljuk alapján különböztethetők meg.  

Az egyes lépcsőfokok egymásra épültek, kiegészítették, nem pedig felváltották 

egymást. Így az elmúlt negyven évben igen az európai szociális párbeszéd összetett 

és változatos intézményrendszerré vált. 

− Közösségi szintű konzultáció (1957-től): két vagy több, független, autonóm 

szereplő közötti önkéntes együttműködés annak érdekében, hogy harmadik 

vagy további felekre befolyást gyakoroljanak – így elsősorban a Bizottságra 

és a Tanácsra. 

                                                           
1 Kiss, p. 471. 
2 Kiss, p. 475. 
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− Ágazati szintű konzultáció, illetve párbeszéd (1963-tól): szociális partnerek 

közötti interakció abból a célból, hogy megállapodjanak, milyen módon tud-

nak kontrollt gyakorolni saját kompetenciájukba tartozó gazdasági és szociá-

lis tényezők felett. 

− Autonóm párbeszéd: Val Duchesse-i folyamat (1985-től): szociális partnerek 

európai csúcsszervezetei közötti párbeszéd, amelynek során a felek nem reak-

tív módon, hanem önálló kezdeményezéseikkel, a Bizottságtól függetlenül 

(autonóm módon) is kialakítják közös álláspontjukat és önálló intézkedési ja-

vaslatokat fogadnak el. Ez az önkéntes, autonóm szerepvállalás J. Delors ko-

rábbi bizottsági elnök kezdeményezése nyomán született meg.  

− Közös (szak)politikaformálás és együttes megvalósítás: concentration (1970-

től): a konzultáción túl magába foglalja az adott területre vonatkozó szakpoli-

tika megvitatását, együttes kialakítását, majd az együttes végrehajtást.  

− Római Szerződés 138. és 139. cikkely szerinti konzultáció, illetve tárgyalás és 

megállapodások kötése (1993-tól): 1993-ban a Maastrichti Szerződéshez csa-

tolt Szociálpolitikai Jegyzőkönyv és ennek a részét képező Szociálpolitikai 

Megállapodás megteremtették azokat a konkrét eljárási szabályokat, amelyek 

lehetővé tették, hogy a szociális partnerek közvetlenül tárgyaljanak és közös-

ségi, illetve ágazati szintű európai megállapodásokat hozzanak létre. Ezzel a 

szociális párbeszéd intézménye egy minőségében új szakaszba lépett.  

Az európai szociális párbeszéd fenti formái megvalósulhatnak közösségi  szinten 

és ágazati szinten egyaránt. Az európai szociális párbeszéd egyik jellegzetes sajátos-

sága, hogy a résztvevők köre a párbeszéd szintjétől, formájától függően, intézmény-

típusonként eltérő. Ha a téma általános jellegű és az unió egészét érinti, akkor  a 

résztvevők a szociális partnerek európai csúcsszervezetei.  

Mérföldkövek az Európai Üzemi Tanács kialakulásának folyamatában  

Részvétel, illetve participáció alatt jelen tanulmányban a választott/delegált munka-

vállalói képviselőknek a munkáltatói döntésbe való bevonását értem. 

1. 1966, 1970: európai üzemi tanácsra vonatkozó javaslatok 

a Societas Europae (SE) keretein belül 

A közösségi szintű munkavállalói részvételre vonatkozó szabályozási igény kezdet-

ben nem a szociálpolitika, hanem a társasági jog egységesítését célzó törekvések 

körében jelent meg. 1970-ben tették közzé az Európai Részvénytársaság (Societas 

Europae; SE) statutumára vonatkozó első irányelvjavaslatot.3 A Societas Europae 

eszméje valójában 1966-os előzményekre nyúlik vissza, amikor a Bizottság megfo-

galmazta az „Európai Kereskedelmi Társaság” létrehozására vonatkozó elképzelését, 

amelynek társasági formája a részvénytársaság lett volna. A tervezetet 1975 -ben 

jelentősen módosították, majd igen jelentős átdolgozás után 1989 -ben újabb koncep-

ció látott napvilágot.4 

E javaslatok az Európai Üzemi Tanács létrehozását az SE szervezeti keretein be-

lül kívánta megvalósítani. E munkavállalói képviseleti szerv a vállalkozás vezető 

szervein kívüli független munkavállalói képviseleti szerv lett volna. Ugyanakkor az 

                                                           
3 OJ C (1970) 124. 
4 Berke, p. 87. 
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1970-es javaslat előirányozta például a társaság felügyelő bizottságában való mun-

kavállalói képviseletet is. 

Látható tehát, hogy az első komoly kezdeményezések kizárólag az európai 

(részvény)társaság keretein belül kívánták megteremteni a munkavállalói képvisele-

tet. Hamar egyértelművé vált ugyanakkor, hogy ha az európai szintű participáció 

intézményét kizárólag az európai társasági forma esetében teszi kötelezővé a közös-

ség, ezzel egyben kudarcra is ítéli azt – a munkavállalói részvétel nyilvánvalóan 

nehézkesebbé, lassúbbá, költségesebbé teszi a szervezeti döntéshozatalt. Lényegében 

ez a körülmény vezetett oda, hogy az európai részvénytársaság körében megjelent 

európai üzemi tanácsi eszmét feladta a Bizottság az 1980-as évek közepére.5 

2. A Vredeling-javaslatok 

Az 1970-es évek végén az ETUC fogalmazta meg azt, hogy a határokon átnyúló vál-

lalkozási tevékenység szükségszerűen hatalmi túlsúlyt biztosít a munkaadóknak, 

mivel a nemzeti szinten megjelenő munkavállalói képviseletek nem rendelkeznek 

elégséges információval a nemzetközi vállalkozás szervezetéről, döntési mechaniz-

musairól, stratégiájáról. Ennek következménye, hogy a társaság döntési centruma 

kívül esik a vállalatcsoport részeként működő egyes társaságoktól és azok munka-

vállalói képviseleti szerveitől. Az egyes vállalkozások alig vannak kedvezőbb in-

formációs helyzetben, mint a szintén ott működő munkavállalói képviseleti szervek, 

így gyakori az a helyzet, hogy a munkavállalók olyan követelésekkel lépnek fel a 

munkáltatóval szemben, amely nem az ő döntési hatáskörébe tartozik, így nincs vagy 

csak korlátozott mozgástere van a tárgyalásokban. 

A fentiekre (is) tekintettel, 1980-83-ban új koncepció született a kérdés szabá-

lyozási irányairól. A munkavállalói participáció európai szabályozásának tárgyában 

az egyik legjelentősebb elképzelés az ún. Vredeling-kezdeményezés (1980: Vredeling 

I. irányelv, 1983: Vredeling II. irányelv).6 Az akkori szociálpolitikai biztosról elne-

vezett javaslat nem érintette a kizárólag nemzeti szinten működő vállalkozásokat, 

csak a határokon átnyúlókat. Az irányelv javaslat lényeges elemei a következők 

voltak:7 

− A legalább 100 főt foglalkoztató leányvállalatok munkavállalóit évente leg-

alább két alkalommal tájékoztatni kell az erre vonatkozó „katalógusban” 

meghatározott, az anyavállalatot érintő témákról. 

− A munkavállalók érdekeit érintő minden lényeges kérdésről tájékoztatni kel l 

őket, illetve lehetőséget kell biztosítani arra, hogy véleményüket (30 napos 

határidővel) kifejtsék. E jog megilleti valamennyi leányvállalat munkavállalóit. 

− Amennyiben a munkavállalók képviselői úgy ítélik meg, hogy a munkáltató 

tervezett döntése közvetlenül érinti a foglalkoztatási- és munkafeltételeket, 

úgy jogosultak e körben konzultációt folytatni az ellenőrző vállalat vezetésé-

vel és a tervezett intézkedés tárgyában megállapodást kötni.  

− A munkavállalók képviselői jogosultak – meghatározott esetekben és feltéte-

lekkel – közvetlenül az ellenőrző vállalkozás vezetéséhez fordulni.  

− A javaslat tevékenységi területre tekintet nélkül minden vállalkozásra kiterjedt. 

                                                           
5 COM (88) 320. 
6 OJ C (1980) 297., módosítása OJ C (1983) 217. 
7 Berke, p. 89. 
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− A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége kiterjedt volna az üzemi és üzleti 

titkokra is. 

− A munkavállalók és képviselőik fenti jogainak a megsértése esetére a javaslat 

büntetőjogi és hatósági eszközök igénybevételét irányozta elő.  

A javaslat megteremtette a később, 1994-ben elfogadott irányelv alapjait. A 

részletszabályok vagy a fogalmak tisztázása természetesen a későbbiekben kristályo-

sodott csak ki, de megszületett az intézmény működésének logikája.  

A javaslat elsősorban brit részről azonban igen heves ellenállást váltott ki – mi 

több nyilvánosan is kifejtették, hogy minden olyan irányelv elfogadásá t megakadá-

lyozzák a jövőben, amely a munkavállalók jogszabályon alapuló tájékoztatásához és 

a velük folytatott konzultációhoz való jogot irányozná elő. Más tagállamok alapve-

tően elfogadhatónak látták a javaslatot, részleteit azonban vitatták. Az 1980 -as évek 

második felére általános vélekedés szerint reménytelenné vált a vonatkozó irányelv 

elfogadása. A Vredeling-javaslat elsősorban a munkáltatói oldal, illetve a Tanácsban 

kialakult nézeteltérések okán nem látszott megvalósíthatónak. További vitákat köve-

tően 1990-ben született meg az új irányelvjavaslat,8 amelyet a kilencvenes évek 

elején újabbak követtek.9 

Az európai munkajog fejlődése szempontjából további jelentőséggel is bír a 

Vredeling-javaslat. Sajátos összefüggéseket mutat ugyanis további munkajogi tárgyú 

irányelvekkel, így különösen a csoportos létszámleépítést korábban szabályozó 

75/129/EGK irányelvvel,10 és az akkori 77/187/EGK jogutódlási vagy másképpen 

transzferirányelv11 kollektív munkajogi vonatkozásaival.  A javaslat ugyanis a kon-

zultációs eljárási szabályokat is rögzítette és három fázist határozott meg az eljárás 

menetében: tájékoztatás a konzultációs kötelezettség alá tartozó tervezett munkálta-

tói döntésekről, konzultáció a tervezett döntésről, tárgyalások a munkavállalókat 

érintő hátrányok enyhítéséről. E metodika lényegében azonos a fenti két további 

irányelvekben rögzítettekkel. 

Az egységes logika – amely a rendszerek erősségét adja – ugyanakkor az ellen-

zők legfőbb fegyvertényévé is vált. Szerintük ugyanis az irányelvek kielégítő véde-

lemben részesülnek a munkavállalók, ezért a további közösségi intézkedések szük-

ségtelenek. A javaslat támogatói oldaláról az az érvelés hangzott el, hogy az abban 

előirányzott védelem valójában nem új jelenség a közösségi jogban, csupán a mun-

kavállalók védelmét terjeszti ki a multinacionális vállalatokra.12 

3. A közösségi Charta a Munkavállalók Alapvető Szociális Jogairól 

Az 1989-ben aláírt Közösségi Charta a Munkavállalók Alapvető Szociális Jogairól  

jól tükrözi a nemzeti tradíciók erejét és ezek a közösségi aktivitást akadályozó hatá-

sát a munkavállalói részvétel területén. A Karta 17. pontja rendelkezik a munkavál-

lalók tájékoztatását és a velük való konzultációt és az ő vezetésben való részvételü-

ket szolgáló közösségi intézmények fejlesztésének igényéről. A rendelkezés ugyan-

akkor kifejezetten utal arra, hogy „különböző tagállamokban uralkodó szokásokra” 

tekintettel lehet csak szó az említett intézményrendszer fejlesztéséről. A véleményel-

                                                           
8 OJ C (1991) 39. 
9 OJ C (1991) 336. 
10 Új irányelv: 98/59/EK irányelv 
11 Új irányelv: 2001/23/EK irányelv 
12 Berke, p. 91. 
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térések fokozatát jól szemlélteti az a tény, hogy Nagy Britannia még ezzel együtt 

sem tudta elfogadni az említett megoldást. 

4. Az Egységes Európai Okmány és a Maastrichti Szerződés 

Az Egységes Európai Okmány (1986) és a Maastrichti Szerződés (1992) újabb lehe-

tőséget teremtettek a munkavállalói részvétel európai szabályozásához. Az Egységes 

Európai Okmány (100a. és 118a. cikkek) megteremtette annak a lehetőségét, hogy a 

szociálpolitikát is érintő tárgykörökben minősített többséggel elfogadható irányelvek 

szülessenek. A Maastricht Szerződéshez fűzött Szociálpolitikai Megállapodás pedig 

az az első aktus volt, amely ugyan nem érintve Nagy Britanniát és Észak-Írországot 

(opt-out) kifejezett jogalapot teremtett a munkavállalói részvétel európai szintű sza-

bályozáshoz. A megállapodás 2. cikke nyitotta meg annak a lehetőségét, hogy a 

Tanács a munkavállalók tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció tárgyában 

minősített többséggel irányelvet alkosson, ugyanakkor a munkavállalói és munka-

adói képviseletek és a kollektív érdekvédelem körében továbbra is fenntartotta az 

egyhangúság elvét.13 

5. A Flynn-Paper és a 94/45/EK irányelv 

A Bizottság belga kezdeményezésre 1993-ban döntött úgy, hogy a Maastrichti Szer-

ződéshez csatolt megállapodásban foglalt jogalapon bocsát ki irányelvet a 

participáció tárgyában és ezzel hatástalanná teszi a brit ellenállást. A javaslatot 

Padraig Flynn hatáskörrel rendelkező biztos hozta nyilvánosságra 1994 -ben, amely 

javaslatot azóta Flynn-Paper elnevezéssel illetnek. Még ebben az évben a német 

elnökség alatt áttörés valósult meg a munkavállalói részvétel szabályozásában:  1994 

szeptemberében – az Európai Parlament újabb módosító javaslatait elvetve – a Ta-

nács elfogadta az irányelv végleges szövegét, amelynek tartalmát illetően folyama-

tosan megoszlott a munkavállalói- és a munkáltatói érdekképviseletek véleménye. 

Az első e tárgyú irányelv tehát: 94/45/EK irányelv – Az Európai Üzemi Tanács létre-

hozásáról vagy a közösségi szintű vállalkozások és vállalkozáscsoportok munkavál-

lalóinak tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról. 

Az Amszterdami Szerződéssel (1997) új lendületet kaptak a közösségi szintű 

részvételi szabályozásra vonatkozó elképzelések. A Nizzai Szerződés (2001) nyomán 

az EKSz 137. cikk (1) bekezdés e) pontja kifejezetten utal a tájékoztatási és konzul-

tációs kötelezettség tekintetében fennálló közösségi hatáskörre. Az f) pont a munka-

vállalók és a munkaadók érdekeinek kollektív képviseletét és védelmét szolgáló 

intézményekről rendelkezik, ideértve a vállalkozások vezető szerveiben való mun-

kavállalói részvételt is. Mindazonáltal hatályban maradt az (5) bekezdés is. E sza-

bály a nemzeti jogalkotó számára tartja fent a bérezésre, az egyesülési jogra, a 

sztrájkjogra és a kizárás jogára (Lock-out) vonatkozó szabályok megalkotását. Lát-

ható tehát, hogy a hagyományos értelemben vett részvételi intézmények számára 

megnyílt az út a közösségi szabályozás irányában, míg a kollektív munkajog más 

területein egy sajátos „záróhatás” érvényesült.14 

A 94/45/EK irányelvet az Egyesült Királyságra csak az 1997-es Amszterdami 

Szerződés után terjesztették ki.15 

                                                           
13 Berke, p. 92. 
14 Berke, p. 93. 
15 Directive (UK) 94/74/EC 



Ásványi Zsófia 

 74 

6. A 2003. évi XXI. törvény 

Ezt a tendenciát támasztja alá az Európai Üzemi Tanács (EÜT) intézménye is, amely 

egészen az új irányelv 2009-es hatályba lépéséig nem tudta nyugvópontra hozni az 

ellenérdekű felek, így a munkaadók és a munkavállalók e tárgykörben folyó vitáját. 

Kétségtelen tény azonban, hogy az irányelv hatályba lépését követő 14 évben több 

mint 800 EÜT létesült16 és a 2004-ben illetve 2007-ben újonnan csatlakozott tagálla-

mok tovább erősítették és tették magukévá a gyakorlatot. Magyarország az uniós 

csatlakozást megelőző évben, 2003-ban alkotta meg külön törvényét e tárgyban: a 

2003. évi XXI. törvényt az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkaválla-

lók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról. 

Az irányelv magyar jogba történő átültetése kapcsán a következőket érdemes 

megjegyezni. Az irányelvi előírásokat a magyar Munka Törvénykönyve (Mt.) 2001. 

évi első jogharmonizációs módosítása változtatás nélkül beiktatta az Mt. V. fejeze-

tének 70/A-V. §-aiba azzal, hogy azok az uniós tagfelvétellel hatályosulnak. A má-

sodik jogharmonizációs Mt. módosítással összefüggésben az európai üzemi taná-

csokról megalkotott 2003. évi XVII. törvény hatályon kívül helyezte az Mt. 70/A -V. 

§-okat, mivel az eddiginél részéletesebben szabályozta újra az intézményt. Ezzel a 

jogalkotó az egész szabályozást kivette az Mt.-ből és áttette azt egy kifejezetten 

erről szóló törvénybe. A részletes törvényi szabályozás egyértelművé tette a gyakor-

lat szempontjából igen fontos tényt, miszerint ha az európai konszern központja 

Magyarországon van, az EÜT-re vonatkozó magyar szabályozást alapul véve kell az 

EÜT intézményét kialakítani. Ha viszont egy másik államban van a központi irányí-

tás, abban az esetben a központi irányítás helye szerinti jogforrás az irányadó. 

A 2004. után csatlakozó tagállamok esetében Románia és Bulgária vonatkozásá-

ban született új közösségi rendelkezés, amely e két országra is kiterjesztette az 

irányelv hatályát.17 

7. 2009/38/EK irányelv születése 

Visszatérve a közösségi szabályozáshoz megállapítható, hogy mind a Bizottság, 

mind a munkaadók és a munkavállalók oldaláról folyamatosan napirenden levő mó-

dosítási szándék viszonylag későn – 15 év elteltével – realizálódott egy új irányelv 

formájában. 

Az Európai Parlament 2007 májusában nagy többséggel szavazta meg az európai 

üzemi tanácsok szabályozásának felülvizsgálatát, nem sokkal később pedig a Bizott-

ság elnöke, José Manuel Barroso is voksot tett az EP-ben a vonatkozó irányelv mó-

dosítása mellett. A Bizottság e téren megmutatkozó kezdeményező szerepét elsősor-

ban a munkavállalói oldal – ezen belül is különösen az Európai Szakszervezeti Szö-

vetség (ETUC) – méltatta. 

Ugyanakkor 2008 áprilisában az Irányelv kapcsán érintett három munkaadói 

szövetség, a BusinessEurope, a Kis- és Középvállalkozások, Kézműipari Vállalkozá-

sok Európai Szövetsége (UEAPME), valamint az Állami és Közszolgáltatási Vállala-

tok Európai Központja (CEEP) írt közös levelet Vladimír Spidla foglalkoztatási biz-

tosnak,18 melyben megerősítették: az ETUC-kal készek tárgyalásokat kezdeni az Eu-

                                                           
16 www.ewcdb.com 
17 2006/109/EK irányelv (Románia, Bulgária) 
18 Letter to V. Spidla on ’Revision of the EWCs Directive 94/45/EC’  
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rópai üzemi tanácsokról szóló irányelv felülvizsgálatáról. A munkaadók a levélben 

kiemelik, hogy a szociális partnerek vannak a legjobb helyzetben ahhoz, hogy a jogi 

felülvizsgálatot hatékonyan tudják végrehajtani. 

Az ETUC, mely a kezdetek óta a „lényegi és gyors tárgyalások” mellett tette le 

voksát, most főként a gyorsaságot hangsúlyozta. „Készek vagyunk a tárgyalásra, de 

csak olyan alapon, mely szoros menetrendet és a tárgyalások gyors befejezését fog-

lalja magában” – hangsúlyozta közleményében a szervezet főtitkára, John Monks.19 

Az ETUC április végén közleményben jelentette be, hogy május elsejével kampányt 

indít a direktíva felülvizsgálata érdekében. 

A munkaadói szervezetek és az ETUC sokszor egy időben zajló, de egymástól 

független kezdeményezései, valamint a szociális partnerek egymás közötti és a Bi-

zottsággal lefolytatott gyors és mélyreható egyeztetései egyértelművé tették, hogy az 

Irányelv felülvizsgálata elsősorban az idő rövidsége, másodsorban pedig a felek 

között felmerülő igen jelentős véleménykülönbség okán a szociális párbeszéd keretein 

belül nem hozhat eredményt. Éppen ezért John Monks a Bizottságot kérte fel javaslatá-

nak elkészítésére, valamint a Parlamentet és a Tanácsot a revízió támogatására.20 

A Bizottság saját javaslatát az európai üzemi tanácsokról szóló irányelv felül-

vizsgálatára 2008. július 2-án készítette el.21 Ugyanezen a napon a Bizottság továb-

bította a javaslatot a Tanács és az EP, valamint a Gazdasági és Szociális Bizottság 

felé egyaránt. A Bizottság a javaslat hátterének ismertetőjében kitér arra, hogy az 

eredeti irányelv 15. cikke előírja, hogy legkésőbb 1999. szeptember 22-ig a 

Bizottság a tagállamokkal, illetve az európai szociális partnerekkel konzultálva felül 

kell hogy vizsgálja az irányelv alkalmazását (és különösen a foglalkoztatotti létszám 

küszöbértékeinek célszerűségét) annak érdekében, hogy szükség esetén 

módosításokat javasoljon a Tanácsnak. A 94/45/EK irányelv alkalmazásának 

helyzetéről szóló, az EP-nek és a Tanácsnak korábban címzett jelentésben22 a 

Bizottság jelezte, hogy a szükséges kiegészítő értékelések és a munkavállalók 

részvételére vonatkozó egyéb jogalkotási javaslatok alakulásának figyelembe -

vételével döntést hoz az irányelv esetleges felülvizsgálatáról.  

A Javaslat az irányelv gyakorlati alkalmazása során felmerülő problémákra 

kíván megoldást adni. A Bizottság a következő problémákat nevesíti: 

− A szervezetek az átszervezéskor nem tájékoztatják megfelelően az európai 

üzemi tanácsot illetve nem folytatnak vele megfelelő konzultációkat.  

− Nincs jogbiztonság, különösen a nemzeti és transznacionális szintű konzul-

tációk közötti kapcsolatot, valamint az egyesülést illetve felvásárlást illetően.  

− Három, előzetes döntéshozatalra előterjesztett ügyben23 az Európai Bíróság 

értelmezte az irányelv azon rendelkezéseit is, melyek egy európai üzemi 

tanács létrehozásához szükséges információk közlésére vonatkoznak. 

                                                           
19 Press Release of ETUC 03/04/08 
20 Press Release of ETUC 11/04/08 
21 COM (2008) 0419. 
22 COM(2000) 188. 
23 C-62/99: Betriebsrat der Bofrost Joseph H. Boquoi Deutschland West GmbH  Co. Kontra 

Bofrost Joseph H. Boquoi Deutschland West GmbH  Co; C-440/00: Gesamtbetriebsrat der Kühne 

& Nagel AG  Co. Kontra Kühne & Nagel AG  Co.; C-349/01: Betriebsrat der Firma ADS 

Anker GmbH kontra ADS Anker GmbH. 
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− Végezetül nem elégséges a munkavállalók tájékoztatására és a velük 

folytatott konzultációra vonatkozó különböző irányelvek közötti összhang és 

kapcsolat. 

A javaslat természetesen figyelembe veszi és érintetlenül hagyja a további hatá-

lyos irányelvek rendelkezéseit (2002/14/EK24 irányelv; 98/59/EK25 és 2001/23/EK 

irányelvek26; 2001/86/EK27 és a 2003/72/EK28 irányelvek); valamint illeszkedik az EU 

további szakpolitikáihoz és célkitűzéseihez is (megújult Szociálpoli tikai Menetrend, 

Lisszaboni Stratégia, Alapjogi Charta). 

A javaslat szövegezését megelőzően a Bizottság széles-körű konzultációt és 

szakértői felméréseket végzett, hogy az ezek alapján összeállított hatásvizsgálat 

körvonalazni tudja a problémás területeket és a lehetséges megoldásokat. Munkaadói 

oldalról többek között a CEEP, valamint a szálloda- és vendéglátóipari (HOTREC), 

banki (EBF) és kereskedelmi (EUROCOMMERCE) munkáltatók konzultációba bevont 

képviseleti szervei véleményezték a tervezett módosításokat, csakúgy mint az 

„Association française des entreprises privées” (AFEP), az Amerikai Kereskedelmi 

Kamara az Európai Unió Mellett (AmCham EU). Az ETUC és a Vezetők Európai 

Szövetsége (CEC) szintén javasolta a konzultációra bocsátott javaslatok kiigazítása it, 

valamint az irányelv egyéb módosításait. Az északi banki, pénzügyi és biztosítási 

szakszervezetek szövetsége (NFU Finance), a Finansforbündet és hat vállalkozás 

munkavállalói képviseletei szintén véleményt nyilvánítottak. Az európai üzemi 

tanácsokra vonatkozó, a szociális partnerek és egyetemek által készített elemzések 

kiegészítéseként a Bizottság külső tanácsadókat kért fel tanulmány készítésére az 

előirányozható különböző opciók lehetséges hatásainak felmérése céljából, különös 

tekintettel a költségekre. E tanulmány, mely 2007. októbere és 2008. júniusa között 

készült és amely 2008-ban került publikálásra, a működő európai üzemi tanácsok 

körülbelül 10%-ának véletlenszerű mintájából álló felmérést tartalmazott.  

A fenti információkból összeálló hatásvizsgálat képezi a javaslat gerincét.  A 

hatásvizsgálat alapján megfogalmazhatóvá vált négy speciális célkitűzés: 

− joghatékonyság, 

− a létrehozott EÜT-k számának növelése, 

− jogbiztonság, 

− a munkavállalók tájékoztatására és a velük folytatott konzultációra vonatkozó  

közösségi jogi eszközök közötti kapcsolat megteremtése.  

A fenti célok megfogalamzásán túl pontosítani kellett az operatív célkitűzéseket 

is, továbbá megvizsgáltak az e célok eléréséhez szükséges három lehetséges 

megoldási módot. 

                                                           
24 A Tanács 2002/14/EK irányelve a munkavállalók tájékoztatására és a velük folytatott konzultáci-

óra vonatkozóan 
25 A Tanács 98/59/EK irányelve a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó tagállami jogszabályok 

közelítéséről.  
26 A Tanács 2001/23/EK irányelve a munkavállalók jogainak megőrzéséről a vállalkozások, üzleti 

vállalkozások vagy vállalkozások, üzleti vállalkozások részeinek átruházása esetén . 
27 A Tanács 2001/86/EK irányelve az európai részvénytársaság statútumának a munkavállalói 

részvételre vonatkozó kiegészítéséről. 
28 A Tanács 2003/72/EK irányelve az európai szövetkezet statútumának a munkavállalói részvétel 

tekintetében történő kiegészítéséről. 



A szociális párbeszéd történelmi előzményei Európában 

 77 

Az első opció lényege, hogy az Európai Unió nem hoz új intézkedéseket. Ez 

nem teszi lehetővé az említett célok elérését. 

A második opció lényege a nem szabályozási megközelítés és a helyes 

gyakorlatok további támogatása. Ez magában foglalja a kommunikációs 

intézkedések számának növekedését, melyet adott esetben a helyes gyakorlatokat 

ösztönző pénzügyi támogatás növelését célzó javaslat és az európai üzemi tanácsok 

létrehozására és működésére vonatkozó ajánlás követ.  Számos gazdasági és szociális 

előnnyel jár anélkül, hogy többletköltségeket jelentene a vállalkozások számára. 

Mindazonáltal csupán korlátozott mértékben képes teljesíteni a jogbiztonságra és a 

közösségi jogszabályok közötti kapcsolatra vonatkozó célkitűzéseket.  

A hatályban lévő jogszabály felülvizsgálata jelenti a harmadik opciót. Ez a 

94/45/EK irányelv módosítását foglalja magában, mely elsősorban a következőkre 

vonatkozik: a tájékoztatás és konzultáció fogalma, az EÜT-k transznacionális 

hatáskörének meghatározása, a másodlagos követelmények kiigazítása, a 

munkavállalók képviselőinek képzése, valamint a szakszervezetek szerepe.  A 

munkavállalók létszámának 500 főre történő csökkentésére és a megállapodások 

nyilvántartásba vételére szolgáló mechanizmus bevezetésére vonatkozó két al -opció 

kivételével ez az opció a legalkalmasabb az említett célkitűzések elérésére, bár 

többletköltségeket jelent a vállalkozások számára.  Mindazonáltal korlátozottan 

képes a szereplők figyelmét a munkavállalók transznacionális tájékoztatásának és a 

velük folytatott transznacionális konzultációnak a javítására irányítani. 

A hatásvizsgálat azt a következtetést vonja le, hogy a legmegfelelőbb a 

hatályban lévő jogszabály felülvizsgálatát megindítani és ezt nem szabályozási 

kommunikációs és támogatási intézkedésekkel kiegészíteni.  

Vladimír Spidla foglalkoztatásért felelős biztos a javaslat kapcsán kiemelte, 

hogy a Bizottság által bemutatott javaslat révén a vállalati szerkezetátalakítások 

alkalmával az üzemi tanácsokat az eddigieknél jobban bevonják majd a konzultációs 

eljárásba.29 A biztos azt kérte az EP-től és a Tanácstól, hogy a szociális partnerek 

módosító javaslatait figyelembe véve adják áldásukat az üzemi tanácsokról szóló új 

irányelvre. 

Az európai szociális partnerek – nevezetesen ETUC, a BusinessEurope, a 

UEAPME, valamint a CEEP – augusztus végén megerősítették, hogy az európai üzemi 

tanácsokról szóló 1994-es irányelv felülvizsgálatához kiindulási alapnak tekintik a 

Bizottság javaslatait.30 

A Tanács 2008. október 2-án vitatta meg a javaslatot és sajtóközleményben tu-

datta, hogy tudomásul vette az EÜT-ről szóló irányelv átdolgozásával kapcsolatos 

munka terén elért eredményeket és egyben megbízta a szociális kérdésekkel foglal-

kozó munkacsoportot és az Állandó Képviselők Bizottságát, hogy folytassák munká-

jukat az EP-vel első olvasatban létrejövő megállapodás elérésének reményében.31 

                                                           
29 Bruxinfo 3/7/2008. 
30 Common letter to Xavier Bertrand 29/08/2009 
31 Tanács sajtóközleménye 2/10/2008, Luxemburg, 2893. ülés. 
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Az EP Foglalkoztatási és Szociális Bizottsága Philip Bushill-Matthews (brit, 

néppárti) elnökletével 2008. november 19-én jelentést32 készített a témában, amely 

nagyban a bizottsági javaslat nyomvonalán haladt. Az EP végül 2008. december 16-

án első olvasatban, együttdöntés keretében  – 411 igen, 44 nem, 181 tartózkodás 

mellett – fogadta el az európai üzemi tanácsokról szóló új irányelvet, melyet 

a Tanács később formálisan is jóváhagyott. 
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