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Вовед
Глобализацијата донесе нови предизвици во светот на работата, проширувајќи се 
во последните децении на 20-от век и дополнително забрзувајќи го 21-от век преку 
технолошкиот развој. Меѓународните компании го проширија опсегот на нивните 
операции користејќи офшор практики, барајќи ресурси за да ги развијат своите 
деловни модели или да ја зголемат својата конкурентност, на пример со пристап 
до поевтина или помалку организирана работна сила. Прекугранично преструкту-
ирање на мултинационалните компании – како што се спојувања, поделби, презе-
мања итн. беше наменет да им служи на горенаведените цели.

Затоа, имаше потреба да се создаде ниво на колективно договарање пропорционал-
но на нивото на кое се носат клучните корпоративни одлуки кои влијаат на вработу-
вањето и работните услови. Веќе кон крајот на 1980-тите, европските синдикати се 
обидоа да воведат регулативи во Петтата директива за Законот за трговски друшт-
ва со кои се штитат правата на работниците на информации, консултации и учество, 
но овој обид се покажа како неуспешен. Во 1994 година, беше усвоена Директива со 
која се дава можност да се формираат европски работни совети, што беше значите-
лен напредок. Во почетокот на 2000-тите, работниците во европските компании (SE 
–European company, европска компанија во понатамошниот текст SE) и европските 
задруги (SCE –European cooperative society, европска задруга, во понатамошниот 
текст SCE) исто така стекнаа значителни овластувања во областа на информирањето, 
консултациите и учеството. Сепак, бројот на вторите е релативно мал во Европската 
унија, додека европските работни совети само делумно ги имплементираат надежите 
за воспоставување на европско ниво на колективни работни односи.

Синдикатите исто така стравуваа дека дел од прекуграничното реструктуирање 
ќе резултира со ограничување на нивните права на информации, консултации 
и учество, а уште повеќе, тоа може да биде една од причините за овие процеси на 
реструктуирање. Затоа, тие инсистираа Директивата за прекугранични спојувања 
2005/56/ЕЗ да содржи одредби со кои се обезбедува дека механизмите на соција-
лен дијалог во компаниите што се спојуваат ќе се одржуваат на ниво не полошо од 
пред спојувањето – под одредени услови. Овие работнички права беа повторени 
во последователната Директива на ЕУ 2017/1132/EC која се однесува на одредени 
аспекти од правото на трговски друштва. Дополнително, Директивата 2019/2121 за 
изменување на Директивата (ЕУ) 2017/1132 во однос на прекуграничните конвер-
зии, спојувања и поделби го прошири опсегот на регулираното преструктуирање 
од спојувања, исто така, на поделби и конверзии.
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Клучната цел на проектот „Ајде да учествуваме. “Прекуграничната корпоративна 
реорганизација и иднината на учеството на вработените во корпоративното упра-
вување „е да се зголеми вклученоста на вработените во прекуграничното колек-
тивно договарање и социјалниот дијалог преку подобро разбирање на транснацио-
налната корпоративна реорганизација, учество на ниво на одбори и инструменти 
на Европскиот работнички совет во ЕУ свесност за правото на ЕУ, зајакната трансна-
ционална соработка и заеднички акционен план насочен кон зајакнување на ефек-
тивноста на работата на ЕРС и учеството на ниво на одбори, вклучително и проце-
сите на прекугранична реорганизација.

Специфичните цели на проектот вклучуваат:

• Законот на ЕУ за вклученост на вработените трансформиран во акционен 
план подготвен од социјалните партнери, вклучувајќи конкретни одговори 
на предизвиците што глобализацијата ги поставува за вклученоста на 
работниците;

• Зајакната транснационална соработка помеѓу претставниците на работниците 
и работодавачите од 5 земји-членки на ЕУ и 1 земја кандидат со цел да се 
подобри очекувањето на промените и да се поттикне партиципативното 
справување со процесите за транснационална реорганизација на 
активностите;

• подобра транснационална координација на активностите преземени од 
претставниците на работниците и работодавачите со цел да се развијат 
ефективни методи за остварување на правата на работниците на информации, 
консултации и учество во контекст на транснационална корпоративна 
реорганизација;

• Социјалните партнери и социјалните актери на ниво на компанија се запознаени 
со правото и политиките на ЕУ во областа на вклучување на вработените 
и транснационалните договори на компании во контекст на мобилност 
и транснационална реорганизација (трансформации, спојувања, поделби).

Проектот презеде сеопфатен пакет активности со цел да се исполнат овие цели. 
Најпрво, имплементиран е метод чекор по чекор со цел да се соберат информа-
ции (правни прописи, практики и ставови на социјалните партнери) за три фокусни 
теми, имено: транснационална реорганизација на активностите во контекст на пре-
кугранично колективно договарање и социјален дијалог, учество на вработените 
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на ниво на одбор и европски работни совети. Според тоа, беа спроведени три рабо-
тилници: 1. Работилница за градење капацитети (25 јануари 2021 година) фокусира-
на на реорганизацијата на прекугранични корпорациски активности, 2. Стратешка 
работилница I (21-22 април 2021 година) која го истражува прашањето за учество 
на ниво на одбор и 3. Стратешка работилница II (13-14 октомври 2021 година) која се 
однесува на прашањето на европските работнички совети. Поради исклучителните 
околности предизвикани од пандемијата КОВИД-19, сите работилници се одржаа он-
лајн со помош на интернет-комуникатор и беа преведени на јазиците на сите парт-
нери за полесна комуникација. Пред секоја од трите работилници, од партнерите 
беше побарано да подготват национални инпути за секое од фокусните прашања. 
Како резултат на тоа, беа изработени 18 мини-извештаи (три извештаи од секој од 
шесте партнери), кои обезбедија конечен импулсен извештај кој ги покрива клуч-
ните резултати од националните студии, вклучувајќи препораки за понатамошни 
активности неопходни за да се одговори на глобализацијата на мултинационалните 
компании и да се воспостави соодветно ниво на колективно договарање со цел да 
се балансира моќта на трудот и капиталот. Работилниците овозможија зголемување 
на капацитетите на партнерските организации во областа на развој на демократија 
на ниво на компанија преку размена на искуства меѓу партнерите и подобрување 
на нивната експертиза во областа на прекуграничниот социјален дијалог. Конечно, 
развиен е видео туторијал со цел да се надополнат активностите за градење капа-
цитети и да се овозможи сеопфатна кампања за подигање на свеста и дисеминација 
врз основа на клучните резултати од студијата.

Партнерството беше предводено од Конфедерација на автономни синдикати на 
работниците – CONFSAL (Италија) и  се состоеше од пет партнери, вклучувајќи ги 
и синдикатите и организациите на работодавачи: Сојуз на независни трговски ра-
ботници – FETICO (Шпанија), Бизнис конфедерација на Македонија (БЦМ) Републи-
ка Северна Македонија), Сојуз на металурзи во Полска – FZZMiH (Полска), Форум 
за меѓународна соработка – FIC (Данска). Институтот за односи со јавноста – ИПА 
(Полска) ја одигра улогата на партнер одговорен за управување со истражувачката 
студија и подготовка на финалниот извештај. Партнерството беше поддржано и од 
следниве поврзани партнери: Територијален синдикат – Брашов Огранок на На-
ционалната синдикална конфедерација Картел Алфа – Картел Алфа Брашов (Рома-
нија), Самостоен Синдикат на работниците од енергетика, Рударство и индустрија 
ССЕРИ (Република Северна Македонија), Трговско-техничко индустриско друштво 
– ASITECO (Шпанија). Ваквото разновидно партнерство овозможи покривање на 
различни кластери за индустриски односи во Европа и  спроведување на компа-
ративна анализа во согласност со следните димензии: А) синдикатите наспроти 
организациите на работодавачите, Б) Земјите на ЕУ наспроти земјите кандидати, В) 
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„старите“ земји-членки наспроти „нови“ земји-членки, Г) кластери за индустриски 
односи: скандинавски земји (Данска), јужноевропски земји (Италија, Шпанија), цен-
трално-источноевропски земји, вклучително и  интра-кластерски сорти (Полска, 
Романија, Македонија)..

Методологијата на истражувањето претпоставуваше употреба на истиот сет на 
истражувачки инструменти за секое од трите истражувачки прашања спроведе-
ни во земјите партнери. Прво, партнерите спроведоа деск истражување, вклучи-
телно и анализа на законските регулативи за секоја тема и преглед на литература 
на национално ниво (истражувачки извештаи, научни написи, написи од печатот, 
документи обезбедени од социјални партнери и експерти итн.). Анализата на деск 
истражување беше дополнета со збир на длабински експертски интервјуа спрове-
дени со претставници на синдикати, работодавачи и организации на работодавачи 
и со (главно научни) експерти за да се соберат нивните ставови за реорганизација 
на прекуграничните корпорациски активности, застапеноста на вработените во 
ниво на одбори и европски работни совети.

Структурата на извештајот ја одразува структурата на проектните активности, за-
тоа содржината е претставена по тематски редослед. Секој дел ги прикажува клуч-
ните резултати од националните истражувања во компаративна перспектива каде 
што е можно. Поглавјата од извештајот се состојат од два општи дела: краток опис 
на законските регулативи на ниво на ЕУ и на национално ниво и ставовите на со-
цијалните партнери за предметот на анализата. Извештајот завршува со резиме на 
препораките на партнерите за јавните субјекти и регулаторите, укажувајќи какви 
активности треба да се преземат за да се подобри социјалниот дијалог и да се вос-
постави силно прекугранично колективно договарање.
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Реорганизација на 
прекугранични корпорациски 
активности
СК А ЛА НА РЕОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ПРЕК УГРАНИЧНИТЕ КОРПОРАЦИСКИ 
АК ТИВНОС ТИ  

Според Институтот за спојувања, превземања и сојузи (IMAA- Institute of Mergers, 
Acquisitions and Alliances- Институтот за спојувања, превземања и сојузи во пона-
тамошниот текст IMAA ), вкупната вредност на спојувањата и превземањата ширум 
светот значително порасна од средината на 1980-тите и оттогаш флуктуираше кон 
крајот на 1990-тите, непосредно пред финансиските кризи од 2008+ и  2015 годи-
на. (Слика 1). Годишната вредност на спојувањата и  превземањата по 2015 годи-
на надмина 3.000 милијарди долари, а годишниот број на овие настани надмина 
45.000 трансакции. Може да се заклучи дека врвната активност на спојувања и пре-
вземања се совпаѓа со другите показатели за „шпекулативен вишок“, како што се 
врвовите на берзата и  кредитната активност. Конкретно, бројот на многу големи 
спојувања и превземања нагло се зголемува во овие периоди, бидејќи условите за 
кредитирање се многу лабави и полесно е да се преструктуираат компаниите ко-
ристејќи евтини заеми (Kремерс (Cremers), Витолс (Vitols)2019).

Слика 1. Број и вредност на спојувања и превземања ширум светот, 1985-2020

Извор: Институтот за спојувања, аквизиции и сојузи https://imaa-institute.org/
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Динамиката на промените во областа на спојувања и преземања во Европа е слична 
на глобалната динамика (Слика 2). Вредноста на трансакциите во последните две 
децении се движеше меѓу 500 и 1.800 милијарди евра, а бројот на трансакции се 
движеше меѓу 10.000 и 18.000 во истиот период.

Слика 2. Број и вредност на спојувања и превземања во Европа, 1985-2020 година

Извор: Институтот за спојувања, аквизиции и сојузи https://imaa-institute.org/

Исто така, во случај на прекугранични спојувања и превземања ширум светот, може 
да се забележи слична динамика на промени (Слика 3). и нивната вредност и број 
значително се зголемија од 1980-тите и флуктуираа во слична динамика како и дру-
гите настани за реструктуирање ширум светот и во Европа. Сепак, нивната вред-
ност и број е очигледно пропорционално помала. Институтот за спојувања, аквизи-
ции и сојузи не дава податоци за Европа.

Слика 3. Број и вредност на прекугранични спојувања и превземања, 1985-2020

Извор: Институтот за спојувања, аквизиции и сојузи https://imaa-institute.org/ 

https://imaa-institute.org/
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Според студијата за имплементација на прекуграничните спојувања нарачана од 
Европската комисија, 1.227 прекугранични спојувања се случиле во рамките на ЕУ 
и  ЕЕА помеѓу 2008 и  2012 година, со јасно растечки тренд (Бех-Брун (Bech-Bruun) 
и Лексидејл (Lexidale) 2013). Студијата направена конкретно за прекугранични споју-
вања во кои била вклучена германска компанија во периодот 2008–2012 година, 
исто така, покажува јасно растечки тренд (Bayer 2013). 

ПРАВЕН ПРЕГЛЕ Д

ЗАКОНОД АВС ТВОТО НА Е У
Како што е опишано погоре, во глобалното деловно опкружување, кое се движи сè 
побрзо и постојано се менува, флексибилноста на претпријатијата брзо да се раз-
виваат, приспособат и реорганизираат е клучна за воспоставување на глобалната 
конкурентност на компаниите. Сепак, реорганизацијата на претпријатијата често 
е штетна во однос на безбедноста на вработувањето и одржливите работни мес-
та. Затоа, Европската унија разви законодавство за да им го олесни делењето или 
спојувањето на компаниите од ЕУ, истовремено обезбедувајќи заштита на правата 
на работниците на различни форми на социјален дијалог. Како што исчезнува барем 
една од вклучените компании (купената или „споиената“ компанија или компании), 
спојувањето ги загрозува постоечките системи за застапување на вработените. 
Фактот дека инволвираните компании се лоцирани во различни земји-членки го 
зголемува предизвикот за работниците, бидејќи субјектот што произлегува (ком-
панијата што ја презема или „споената компанија“) може да биде регистрирана во 
земја со послаби работнички права од земјите каде што се распуштени компаниите 
се наоѓаат. Важно е преку законодавството да се обезбедат правата на информации, 
консултации и учество за време на процесот на спојување – особено во рана фаза, 
пред да се донесе конечна одлука за спојувањето.

Директивата за прекугранични спојувања 2005/56 / EC (CBMD cross-border merger 
directive, во понатамошниот текс CBMD) обезбедува специфична правна рамка за 
прекугранични спојувања на друштва со ограничена одговорност. Процесот се 
усогласи со воведување барања за сите земји-членки на ЕУ и ЕЕА да дозволат пре-
кугранично спојување на друштва со ограничена одговорност и воспостави поп-
редвидлива и  структурирана рамка, што ја зголеми правната сигурност на овие 
сложени трансакции. Исто така, ова доведе до значително намалување на тран-
сакциските трошоци. Навистина, CBMD вклучува некои решенија во областа на 
учеството на вработените, кои се веќе присутни во Директивата на Советот 2001/86 
/ ЕЗ за изменување на Статутот за европска компанија во однос на вклученоста на 
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вработените (директива SE); сепак, многу од овие одредби се значително послаби 
и помалку конзистентни од оние во Директивата за SE (Kремерс, Витолс 2019). Со 
цел да се постигне компромис помеѓу разликите во процедурите и  културата на 
овие земји-членки, CBMD усвои систем заснован на моделот за учество на вработе-
ните во Регулативата за SE (Рејлнолдс, Шерер 2016). Особено, општото правило од 
член 16 од CBMD предвидува дека правилата за учество на вработените ги следат 
законите на земјата-членка во која компанијата што се спојува има седиште. Бидејќи 
ова може да доведе до значително влошување на правото на вработениот да учест-
вува и да дејствува како поттик за купување на форумот во овој поглед, член 16 (2) 
од CBMD предвидува три исклучоци од ова правило:

• Првиот е дека националните правила не важат доколку во претходните 6 
месеци пред објавувањето на нацрт-условите за прекугранично спојување, 
во просек повеќе од 500 вработени работеле според системот за учество на 
вработените во една или повеќе компании кои се спојуваат.

• Вториот исклучок пропишува дека националните правила за седиште не се 
применуваат доколку компанијата што произлегува од прекуграничното 
спојување не предвидува исто ниво на учество на вработените како во 
релевантните компании кои се спојуваат. 

• Член 16(2)(в) всушност го предвидува третиот исклучок, кој се применува 
кога националното право што се применува на компанијата што 
произлегува од прекуграничното спојување не предвидува исто право на 
учество за вработените како и за вработените лоцирани во земјата-членка 
на добиената компанија во споредба со вработените во претпријатијата 
лоцирани во друга земја-членка. 

Доколку се применува некој од исклучоците, раководството може да преговара 
со вработените за формата на учество на вработените во компаниите наследници 
кои ги применуваат стандардните правила. Членот 16(3) ја регулира оваа постап-
ка повикувајќи се на Директивата за SE. Главната разлика е во тоа што за примена 
на стандардните правила, процентот на вработени кои се бара претходно да би-
дат покриени со систем за учество на вработените е зголемен од 25 проценти на 
33,3 проценти.
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За разлика од Регулативата за SE, CBMD не вклучува одредби за информации 
и консултации во рамката за заштита на вработените. Понатаму, постои нејасност 
во однос на санкцијата за неусогласеност со правилата за учество на вработените 
(Рејнолдс, Шерер 2016). Евалуацијата на CBMD покажа дека Директивата не оди до-
волно далеку во заштитата на правата на работниците, ниту во ситуации на прекуг-
ранични спојувања, ниту во прекугранични поделби или прекугранични конверзии 
(Рејнолдс, Шерер 2016).

Директивата 2005/56/ЕЗ и голем број поврзани директиви последователно беа ко-
дифицирани и укинати со Директивата на ЕУ 2017/1132/ЕЗ која се однесува на од-
редени аспекти од правото на трговски друштва. Членот 133 од новата директива 
директно ги повторува одредбите од член 16 од CBMD и затоа не ги менува правата 
за учество на работниците, ниту ги решава идентификуваните горенаведени огра-
ничувања во овој поглед.

Директивата 2019/2121 за изменување и  дополнување на Директивата (ЕУ) 
2017/1132 во однос на прекуграничните конверзии, спојувања и поделби го про-
ширува опсегот на регулираното преструктуирање од спојувања (како што беше 
според CBMD и  Директивата 2017/1132/EC) на конверзии и  поделби. Комисијата 
не предложи зајакнување на правата на работниците во делот за прекугранични 
спојувања, а одредбите за правата на работниците во деловите за прекугранични 
конверзии и  прекугранични поделби се главно копирани од CBMD. Така, во от-
суство на ревизија, слабостите во заштитата на работниците и нивните права се 
проширија на поширок збир на ситуации за прекугранична реорганизација преку 
пакетот за трговски друштва.

Сепак, Директивата 2019/2121 во членот 86к гарантира усогласеност со обврските 
во однос на информации и консултации и подобри гаранции доколку компанијата 
создадена како резултат на прекуграничното спојување се управува во режим кој 
вклучува учество на вработените. Член 86л точка 8 од Директивата, исто така вели, 
„Компанијата треба да им го соопшти на своите вработени или нивните претставни-
ци исходот од преговорите за учество на вработените без непотребно одлагање.”

Треба да се обрне особено внимание на изјавата (12) од Директивата ЕУ 2019/2021, 
која гласи: „За да се дозволи легитимните интереси на сите засегнати страни да се 
земат предвид во постапката што го регулира прекуграничното работење, компа-
нијата треба да ги подготви и објави нацрт-условите на предложената операција, 
кои ги содржат најважните информации за неа. Административното или раковод-
ното тело треба, онаму каде што е предвидено во националното законодавство или 
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во согласност со националната практика, или и двете, да вклучи претставници на 
вработените на ниво на одборот во одлуката за нацрт-условите за прекугранична 
операција. Овие информации треба барем да ја вклучуваат правната форма предви-
дена за друштвото или друштвата, основачкиот акт доколку е применлив, Статутот 
на здружението, индикативниот распоред предложен за работењето и деталите за 
сите гаранции понудени на содружниците и доверителите. Во регистарот треба да 
се објави известување со кое се известуваат членовите, доверителите и претстав-
ниците на вработените или, кога нема такви претставници, самите вработени, дека 
можат да достават белешки во однос на предложената операција. Земјите-членки, 
исто така, би можеле да одлучат дека независниот експертски извештај што се бара 
со оваа Директива треба да биде обелоденет.”

Во однос на обврската за информирање, мотивот (13) од гореспоменатата дирек-
тива предвидува дека: „За да им обезбеди информации на своите членови и вра-
ботени, компанијата што ја врши прекуграничната трансакција мора да подготви 
извештај за нив. Извештајот треба да ги објасни и оправда правните и економските 
аспекти на предложената прекугранична трансакција и импликациите од предло-
жената прекугранична трансакција за вработените. Конкретно, извештајот треба да 
ги објасни импликациите на прекуграничната трансакција за идните активности на 
компанијата, вклучувајќи ги и нејзините подружници. За членовите, извештајот тре-
ба да ги содржи правните лекови кои им се достапни, вклучително и информации 
за нивното право да ја напуштат компанијата. За вработените, извештајот треба да 
ги објасни импликациите на предложената прекугранична трансакција врз ситуа-
цијата со вработувањето. Конкретно, извештајот треба да објасни дали би имало 
суштинска промена во условите за вработување утврдени со закон, во колективни-
те договори или транснационалните договори за компании, како и во локацијата на 
местата на активност на компанијата, како што е локацијата на канцеларискиот ме-
наџер. Покрај тоа, извештајот треба да содржи информации за органот на управу-
вање и, каде што е применливо, за персоналот, опремата, просториите и средствата 
пред и по прекуграничната трансакција и веројатните промени во организацијата 
на работата, платите, локацијата на специфичните позиции и  очекуваните после-
дици за вработените кои ги заземаат овие позиции, како и на социјалниот дијалог 
на ниво на компанија, вклучувајќи, каде што е применливо, како и застапеноста на 
вработените на ниво на одборот. Од земјите-членки се бара да ја транспонираат 
директивата најдоцна до 31 јануари 2023 година.
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С ТАВОВИ НА НАЦИОНА ЛНИТЕ ЗАСЕГНАТИ С ТРАНИ ЗА 
ТРАНСПОРТИРАЊЕ ТО И ФУНКЦИОНИРАЊЕ ТО НА ПРОПИСИТЕ  
ЗА ПРЕК УГРАНИЧНОТО РЕС ТРУК Т УИРАЊЕ 

Истражувањето спроведено во шест земји (Данска, Италија, Македонија, Полска, Ро-
манија, Шпанија) покажа различни ставови и практики поврзани со правото на вра-
ботените на информации, консултации и  учество во рамките на прекуграничните 
процеси на корпоративно реструктуирање во Европската Унија. Клучниот фактор 
што ги разликува овие ставови се чини дека е првенствено силата на националните 
институции за индустриски односи. Во земјите со силна улога на синдикатите и тела-
та за социјален дијалог – како што се работните совети или застапеноста на врабо-
тените на ниво на одборот (BLER) – информациите, консултациите и практиките за 
учество обично се прошируваат на меѓународни случаи на реструктуирање. Додека 
во земјите со ограничена улога на социјални партнери, квалитетот на работничките 
права е релативно понизок во очите на испитаниците во ова истражување. Членство-
то во Европската Унија е исто така важна димензија. Во Македонија, законот на ЕУ за 
заштита на правата на работниците во процесите на прекугранично реструктуирање 
сè уште не е транспониран, што резултира со ограничување на пристапот на работ-
ниците во земјата до механизми за информации и консултации (тие се достапни само 
во меѓународни компании со ЕРС ). Ставовите на социјалните партнери се накратко 
претставени подолу, покажувајќи го влијанието на европското законодавство врз 
подобрувањето и  европеизацијата на стандардите во областа на информирањето, 
консултациите и учеството на вработените во процесите на прекугранично реструк-
туирање, како и на сè уште присутните области за подобрување.

Во Италија, CBMD е трансформиран во националниот закон во форма на Уредба 108 
од 30 мај 2008 година која суштински ги менува претходните одредби од Кодексот 
применливи за спојувања. Новиот закон првенствено се применува на следните си-
туации: а) работењето мора да се одвива помеѓу „друштво со ограничена одговор-
ност“; б) спојувањето мора да се случи помеѓу една или повеќе „италијански ком-
пании“ и една или повеќе „компании од друга земја-членка“. Како имплементација 
на член 16 од Директивата 2005/56/ЕЗ, експлицитно е одлучено дека вработените 
во засегнатите компании мора задолжително да бидат вклучени во операциите во 
врска со прекуграничното спојување. Одредбите од членот директно се транспо-
нирани во законот. Во моментов, се дискутира за транспонирање на Директивата 
2019/2121 за прекугранични спојувања, поделби и конверзии, но сè уште конечниот 
нацрт-закон не е објавен.

Според интервјуираните, сегашната регулатива ги става вработените во пасивна 
позиција за време на процесот на реструктуирање – тие првенствено можат да го 
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остварат правото на информации и консултации, бидејќи во Италија нема застапе-
ност на вработените на ниво на управување (BLER). Поради тоа, интересите на врабо-
тените не се соодветно земени во предвид, а во исто време вработените се држат во 
неизвесност подолго време, без никакви минимални гаранции (сигурност на работ-
ното место, сигурност за примање на плата, информации за можна преселба и сл.). 
Испитаниците исто така истакнаа дека сè уште недостасува унифициран европски 
систем за прекугранично реструктуирање и  дека сегашните регулативи се расфр-
лани, фрагментирани и нејасни поради значајните национални разлики. CBMD ја по-
полни законодавната празнина што не беше компатибилна со сè посилната интерна-
ционализација на економската активност и им овозможи на компаниите да постигнат 
подобро ниво на интеграција, доволно за да ја зголемат нивната активност надвор од 
локалните пазари и да се натпреваруваат против глобалните ривали. Останува уште 
многу да се направи уште повеќе со спроведување на Директивата 2019/2121. 

Табела 1. Законодавство на ниво на земја кое го транспонира законодавството 
на ЕУ за прекугранично реструктуирање

Земја 
Законодавство за  активности за прекугранична реорганизација 
на прекугранични активности

Италија
Уредба 108 од 30 мај 2008 година, со која се транспонира 
Директивата 2005/56 / ЕЗ со која суштински се менуваат 
претходните одредби од нашиот Кодекс применливи за спојувања

Шпанија

Закон 3/2009 од 3 април за структурни измени на трговски друштва 
(LME)

Наслов IV (чл. 39 до 45) од Законот 31/2006, од 18 октомври, кој се 
однесува на учеството на вработените во европските компании

Данска
Поглавје 15а од данскиот закон за јавните ограничени друштва 
воведен на 1 јули 2007 г.

Полска

Законот од 25 април 2008 година за изменување и дополнување на 
законот – Кодексот на трговските друштва

Законот од 25 април 2008 година за учество на вработени во 
компанија што произлегува од прекугранично спојување на 
компании

Македонија Сè уште не е транспониран
 

Извор: сопствена студија заснована на податоци од национални проектни партнери
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Во Шпанија, прекуграничното реструктуирање игра сè поважна улога, главно насо-
чена кон Европа и Латинска Америка. Во 2006 година Шпанија достигна рекордни 
бројки во износот на капитал инвестиран во прекугранични спојувања и превзе-
мања. Обемот на прекугранични трансакции изнесува 113.149 милиони евра. Во 
оваа година, 3 од 10-те најголеми трансакции на М&А во Европа вклучуваа шпански 
компании, со што ја стави Шпанија на првите позиции на рангирањето на М&А во 
првата деценија од овој век (Томсон фајненшал Thomson Financial). Во 2020 година 
како резултат на кризата генерирана од пандемијата Ковид-19, бројот на трансак-
ции беше драстично намален.

Директивата 2005/56 / EC (CBMD) и Директивата 2017/1132 / EC досега се транспо-
нирани во шпанскиот закон. Испитаниците оценија дека европското корпоративно 
право е најсоодветен начин за регулирање на заедничките стандарди во однос на 
заштитата на интересите на работниците вклучени во прекуграничните трансакции 
за корпоративна реорганизација во ЕУ, гарантирајќи минимален степен на правна 
сигурност и  социјални права во тој поглед. Тоа може да биде и  чекор напред во 
европеизацијата на националните системи за заштита на работниците. Сепак, не-
кои експерти укажаа дека при спроведувањето на законот мора да се почитуваат 
националните специфики на индустриските односи. Исто така, дел од испитаниците 
посочија дека правата на информации, консултации и учество се ограничени само 
на одредени видови спојувања, односно на компании кои се резултат на прекугра-
нични спојувања во случај барем една од компаниите вклучени во спојувањето да 
има повеќе од 500 вработени и се води од систем за учество на вработените.

Според испитаниците, најголем предизвик е спроведувањето на одредбите и почи-
тувањето на работничките права во пракса и немањето пропорционална санкција 
за непочитување на одредбите. Затоа, подготвеноста на работодавачот е од клуч-
но значење. Исто така, постојат одредени ограничувања на законските одредби 
како што е недостаток на минимален потребен период за валидност на изјавите за 
влијанието врз вработувањето; нема експлицитни казни за лажни изјави во врска 
со влијанието врз вработувањето. Посочени се ограничените можности за учество 
на работниците во шпанскиот контекст. Други спомнати тешкотии или бариери: 
правни, административни, идиоматски, социо-културни разлики за време на инте-
грацијата, достапност до информации.

Во Данска, бројот на спојувања и преземања се зголеми од 356 во 2003 година на 
406 во 2004 година. Во 2007 и 2014 година, во просек се случија 200 прекугранични 
трансакции со дански компании. Данска се карактеризира како земја со силни ини-
цијации во индустриските односи. Застапеноста на вработените постои во 80% од 
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компаниите (со повеќе од 10 вработени) и во 99% од големите компании. 70% од 
претставничките тела работат во форма на директно застапување на вработените 
(Eurofound 2015) во форма или на лице место за претставништво на синдикатот, или 
на комитет составен од раководство и вработени. Социјалниот дијалог игра клуч-
на улога во обликувањето на колективните работни односи и  работните услови, 
вклучително и прекуграничното реструктуирање. Во случај на спојување, поделба 
или трансформација на компаниите, вообичаените тела за социјален дијалог, вклу-
чително и  EРС, се поканети на консултации во согласност со општите процедури 
предвидени со закон или соодветните колективни договори. Честопати се создава-
ат ад хок одбори за да се занимаваат со прашања за реструктуирање. Тие обично 
се состојат од менаџери за човечки ресурси и вработени волонтери за да ги олес-
нат деловните процеси, меѓусебното разбирање на управувањето со производите 
и еднаквите услови за вработување. Овој модел на широко учество на вработените 
се покажа како корисен за време на преодниот период на спојувања на компании 
и општи процедури за управување со промени.

Во Полска, испитаниците истакнаа дека ограничувањата на националниот систем 
на индустриски односи мора да се земат предвид кога се разговара за правата за 
пристап до информации, консултации и учество во контекст на прекуграничното 
реструктуирање. Националниот систем за истражување и развој се карактеризира 
со ниска покриеност со колективно договарање (помалку од 15%, ETUI), мала гус-
тина на синдикатот (11%, CBOS 2021), неуспешна имплементација на работничките 
совети во економијата, работничките совети врз основа на Директивата 2002/ 14 
/ EC се присутни во помалку од 2% од претпријатијата, INSPRO, 2016) и маргинал-
ната улога на BLER која е ограничена на многу мала група субјекти: помалку од 20 
државни претпријатија и помалку од 200 компании од Државниот трезор. Покрај 
тоа, прекуграничните реорганизации кои потпаѓаат под Директивата 2005/56 / ЕЗ 
се релативно ретки и сочинуваат приближно 16,7% од сите транснационални тран-
сакции во 2005-2014 година. (215 од 1290 година) (февруари 2015: 549). Директивата 
2019/2121 – како и во другите земји – не е транспонирана во националното законо-
давство, така што допрва претстои можното проширување на правото на информа-
ции, консултации и учество во поделби и трансформации.

Значителен број прекугранични преструктуирања се случија во услужниот сектор 
(т.е. финансискиот сектор) во Полска, каде синдикатите се особено слаби, а колектив-
ните работни односи се ретки (и се случуваат само на ниво на компанија). Следстве-
но, правата на пристап до информации, консултации и учество се многу ограничени 
или непостоечки. Ова се должи и на непрецизната регулатива и немањето соодвет-
ни казни за непочитување на законските одредби. Навистина, полските работници 
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веројатно нема да влијаат на тековните процеси на трансформација. Испитаниците 
за студијата посочија дека основниот пристап до информации е предизвик во такво-
то реструктуирање – иако компанијата формираше EРС на   ниво на компанија и беа 
организирани некои состаноци со претставници на компаниите. Дополнително, со 
синдикатите беа консултирани само прашања од секундарен приоритет. Имаше не-
кои примери на измамнички практики како што е создавањето на лажна синдикална 
организација инспирирана од работодавач, кој беше единствениот претставник на 
работниците овластен да преговара за условите на спојувањето.

Во производствениот сектор, каде синдикатите се посилни, почитувањето на пра-
вата на информирање, консултации и учество е поголемо. Испитаниците посочија 
дека преструктуирањето се одвивало со консултации (или дури и  преговори), 
кои биле поддржани од важната улога на EРС со седиште во Германија. Работни-
ците добија пристап до суштински информации за компанијата и  плановите за 
реструктуирање. Навистина, синдикатите успеаја да преговараат за одржување 
на истите услови за вработување по спојувањето, иако колективниот договор не 
беше зачуван. Во исто време, соговорникот призна дека не е националното право 
кое гарантира одлуки поволни за вработените, туку односот на работодавачот 
и положбата на синдикатите.

Во Македонија, прекуграничната соработка започна во 1990-тите и се интензивира-
ше во последните 15 години. Донесени или ажурирани и имплементирани се број-
ни закони, директиви и билатерални договори со земјите за да им се помогне на 
странските инвеститори да воспостават свој бизнис и да и помогнат на државната 
економија преку вработување и придружување на поволностите. Почнувајќи глав-
но во текстилната индустрија низ целата земја, потоа во металургијата и  другите 
сектори. Првите спојувања и реорганизации на фирмите наидоа на потешкотии со 
преостанатите долгови и обврските на старата компанија кон вработените да ги за-
држат своите работни места.

Како дел од реорганизацијата на компаниите, Директивата 2001/23 / ЕЗ е транспо-
нирана во националното законодавство како дел од процесот на пристапување во 
ЕУ. CBMD, Директивата 2017/1132 и Директивата 2019/2121, кои се предмет на сту-
дијата – сè уште не се транспонирани. Сепак, Законот за европскиот работен коми-
тет е на сила од 2012 година и во основа се работи за целосно транспонирање на 
правото на ЕУ, што е исто така релевантно во контекст на овој извештај..

Главниот предизвик што го споменаа испитаниците, сепак, се однесува не само на 
правните дупки, туку и  на усогласеноста со регулативите усвоени во земјата, без 
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разлика дали се тоа директиви на ЕУ, ревидираната Европска социјална повелба 
или конвенциите на МОТ кои гарантираат минимални социјални стандарди, вклу-
чително и информации, права на консултации и учество. Според Агенцијата за тру-
дова инспекција, бројот на пријави за прекршување на правата на работниците се 
зголемува и во последните три години е повеќе од двојно зголемен од 3.520 во 2017 
година на 8.000 во 2019 година. Со исклучок на компаниите во стратешка државна 
сопственост, помалите индустриски капацитети ретко имале претставник на врабо-
тените во преговорите за процесите на реорганизација, или имал поранешен прет-
ставник на раководството да преговара во нивно име, што често имало ефект да не 
ги задоволува интересите на работниците.

Застапеност на вработените  
на ниво на одбор
Застапеноста на вработените на ниво на одбор (Board-level employee representation, 
во понатамошниот текст BLER) е механизам за учество на работниците и важен еле-
мент на индустриската демократија што го надминува опсегот на механизмот за 
информации и консултации. Тоа им овозможува на работниците да станат граѓани 
на нивното работно место, што одговара на поширок концепт на правда и демокра-
тија имплементиран не само во општествено-политичките структури, туку и во еко-
номијата. Според Алине Конхон (Aline Conchon) (2011), застапеноста на вработените 
на ниво на одборот „се однесува на феноменот во кој вработените избираат или 
назначуваат свои претставници за законските тела на компаниите“. Претставниците 
на работниците штом ќе бидат избрани (или назначени) имаат еднаква одговорност 
како и другите членови на законските тела во компанијата (надзорен одбор, извр-
шен одбор) и истовремено ги застапуваат интересите на работниците (Мункхлом, 
2018). Целта на правото на застапеност во управниот одбор исто така не е ограни-
чена на една, туку целта се врти околу обезбедување информации од работниците 
до менаџментот и им дава моќ на работниците да влијаат врз стратешкиот развој на 
компанијата преку директно учество во одлуките на ниво на управување.
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За разлика од правата за информирање и консултирање, регулативите за BLER се 
оставени на дискреционо право на земјите-членки, и затоа не постои законска рам-
ка што дозволува поставување одредени стандарди во секоја земја во овој поглед, 
и покрај обидите направени од страна на Европската конфедерација на синдикати 
и други Европски синдикати. Како резултат на тоа, голем број на усвоени BLER реше-
нија може да се најдат во земјите на ЕУ. Спротивно на верувањето во маргиналната 
улога на BLER, ова решение постои во 19 од 31 земја на Европската економска об-
ласт, од кои 14 уживаат широк опсег на регулатива и пет само ограничени права за 
учество (Слика 3). Во секоја земја еволуирал специфичен систем и застапеноста на 
ниво на одбор секогаш е вградена во поширокиот контекст на националниот сис-
тем за индустриски односи (за понатамошни детали за разликите на ниво на земја 
види Конхон, 2011 и Мункхлом, 2018). 

Слика 3. Класификација на земјите кои припаѓаат на Европската економска об-
ласт (ЕЕА) во однос на прописите за правата за учество на ниво на одборот (од 
2017 година)

Извор: http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Across-Europe/Board-

level-Representation2/MAP-Board-level-representation-in-the-European-Economic-Area2 

Усвоените системи зависат од сопственоста на компанијата (во некои земји само 
државните компании се опфатени со законски одредби, т.е. Грција, Ирска, Португа-
лија, Полска и Шпанија, додека јавните и приватните компании спаѓаат во опсегот 
на поврзаното право во повеќето земји со права на BLER), големина на компанијата 
(од 25 до 50 вработени, како во Шведска, Данска, Чешка Словенија, Словачка и Нор-
вешка), просечна (од 50 до 500 вработени, како во Австрија, Германија, Финска, 

http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Across-Europe/Board-level-Representation2/MAP-Board-level-representation-in-the-European-Economic-Area2
http://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Across-Europe/Board-level-Representation2/MAP-Board-level-representation-in-the-European-Economic-Area2
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Унгарија, Холадија) или висока (повеќе од 500 вработени во Шшанија, Луксембург 
и Германија), број на претставници во управните одбори (од еден претставник до 
половина од одборот – но во ниту една од земјите претставниците на работниците 
немаат моќ да ги надминат другите членови на одборите) итн. .

Во други земји без правна рамка која ги гарантира правата за учество на работ-
ниците, договорите за застапување на ниво на одбор се резултат на доброволни 
договори или избори на ниво на компанија. Тоа може да бидат договори постигнати 
помеѓу работници/синдикати и  менаџмент, структури избрани за компанијата во 
Статутот на компанијата, избор на акционери на генералното собрание или избор 
на самиот одбор.

Според Вадингтон (Waddington)  и Конхон (Conchon) (2016), може да се разликуваат 
четири групи земји со цел да се категоризираат усвоените модели. При формирање-
то на класификацијата се користени следните критериуми: активност на претстав-
ниците на вработените, приоритети и интереси на претставниците, воспоставени 
мрежи и соработка со други претставнички тела. Се разликуваат следните групи: 
германски, франкофонски, скандинавски, јужноевропски (вклучувајќи ги Грција, 
Шпанија и Ирска) и земји од Централна и Источна Европа.

ПРАВЕН ПРЕГЛЕ Д

Како што е наведено погоре, механизмите за претставување на вработените на 
ниво на одборот се регулирани на национално ниво во повеќето земји на ЕЕА и не 
постои законодавство на ниво на ЕУ кое поставува одредени стандарди за земји-
те-членки. Три од шесте земји опфатени со извештајот немаат регулативи во овој 
поглед (Италија, Романија, Македонија), па затоа ќе бидат исклучени од анализата 
во овој дел. Данска ужива широк регулативен опсег во однос на BLER и припаѓа 
на нордискиот кластер дефиниран од Вадингтон (Waddington) и Конхон (Conchon) 
(2016), додека Шпанија и Полска припаѓаат на групата земји со ограничени права 
на учество – кои ги претставуваат јужните и централните и источните европски 
кластери (види детали во Табела 2).
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Во Данска, работниците во компаниите кои вработуваат најмалку 35 работници 
(пресметано во период од две години) имаат право да ги распоредат своите права 
за учество со избирање на нивните претставници во статутарните тела (и монис-
тички и дуалистички модели на управување со компанијата се присутни во Данска). 
Ова право не е ограничено само на јавниот сектор, така што BLER може да биде 
избран и  во приватни компании во сите сектори. Може да се изберат најмалку 2 
претставници на вработените (3 во матичната компанија на групацијата), до 1/3 од 
одборот. Оваа одредба не е задолжителна и треба да се активира со барање од нај-
малку 1/10 од вработените или еден или повеќе синдикати на ниво на компанија 
кои претставуваат најмалку 1/10 од вработените. Откако ќе се активира ова барање, 
се организира гласање да/не меѓу вработените. Ако гласовите да сочинуваат ап-
солутно мнозинство, тогаш се избираат претставници на вработените на ниво на 
одборот. Работењето на претставниците на работниците и нивниот избор е силно 
поврзано со структурите за социјален дијалог на ниво на компанија – имено коми-
тетите за соработка и синдикатите. Механизмот на BLER е достапен во земјата од 
1973 година, сегашната регулатива е изменета во 2009 и 2012 година (види Табела 2).
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Табела 2. Национално законодавство за застапеност на вработените на ниво на 
одбор

Земја Законодавство за застапеност на вработените на ниво на одбор

Италија Нема

Шпанија

Или застапеност на синдикатите на малцинствата во одборите 
на компаниите од јавниот сектор со повеќе од 1.000 вработени 
или формирање комисии за следење и информирање со еднаква 
застапеност на синдикатите и работодавачите

Los sindicatos participaran en los consejos de administración de 
las empresas públicas, El País, 13 January 1986 https://elpais.com/
diario/1986/01/14/economia/506041218_850215.html

Во управните одбори на јавните претпријатија со над 500 вработени 
во металниот сектор имаат право да заседаваат синдикатите со 25 
отсто од работничкиот совет. Ако само еден синдикат има повеќе од 
25% од местата во работните совети, тој има право на две места

Los sindicatos, participarán en las decisiones estratégicas de las 
empresas del metal del INI, El País, 29 May 1993 

https://elpais.com/diario/1993/05/30/economia/738712801_850215.
html  and Convenio Colectivo de la empresa «Equipos Nucleares, 
Sociedad Anónima», 27 February 1995, https://www.boe.es/diario_boe/
txt.php?id=BOE-A-1995-6106

Данска

Данскиот закон бр. 470 од 12 јуни 2009 година за јавни и приватни 
друштва со ограничена одговорност (Дански Закон за компании), 
Поглавје 8, 140-143

Прописи за спроведување на уредбата 344 од 30 март 2012 
година за застапеност на вработените во јавните и приватните 
претпријатија, §48

Во приватните друштва и акционерските друштва со повеќе од 35 
вработени (во период од 3 години), вработените можат да изберат 
од своите редови најмалку 2 претставници на вработените (3 во 
матичната компанија на групата), до 1/3 на одборот. 
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Полска

Закон од 25 септември 1981 година за државните претпријатија

Во државните компании, каде што процесот на приватизација 
(се уште) не е започнат, главното раководно тело - заедно 
со највисокото раководство – е „работниот совет“ избран од 
вработените, составен од 15 членови. Овој „работнички совет“ има 
овластување да усвојува деловни планови, да врши ревизија на 
сметките и да именува / разрешува менаџери.

Закон од 30 август 1996 година – Закон за комерцијализација 
и одредени права на вработените

Во комерцијализираните поранешни државни претпријатија чиј 
акционер е државата, вработените имаат право да бидат застапени 
во надзорниот одбор. Дополнително: едно место во управен 
одбор во претпријатија кои вработуваат над 500 вработени.

Романија Нема

Македонија Нема

Извор: сопствена студија заснована на податоци од национални проектни партнери, Конхон 

2011 и Мунклом, 2018

Во Шпанија и  Полска, правата за учество се ограничени само на (широко дефи-
ниран) јавниот сектор. Сепак, опсегот на овие права варира помеѓу земјите. Во 
Шпанија, тој се однесува на државните компании кои вработуваат над 1.000 вра-
ботени или над 500 вработени во металниот сектор. Во Полска има најмногу огра-
ничувања: BLER е дозволен во комерцијализирани државни претпријатија соглас-
но Законот од 13 јули 1990 година за приватизација на државните претпријатија, 
што вкупно моментално не надминува 300 компании. Покрај тоа, претставниците 
на вработените се и  во работничките совети кои работат во претпријатијата во 
државна сопственост врз основа на Законот од 25 септември 1981 година за др-
жавните претпријатија. Овие работнички совети се единствените органи на упра-
вување во компанијата кои се состојат од 15 членови избрани од тимот на работ-
ниците, кои имаат целосна моќ да донесуваат одлуки за деловното работење. Во 
2018 година регистрирани се 31 вакво претпријатие, од кои само 18 биле активни 
во целата држава. Во Полска, поради брзината на процесот на приватизација, има 
се помалку претставници на вработените на ниво на одборот (кои работат врз 
основа на еден од двата соодветни правни акти).
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Во Шпанија, двајца или тројца членови на одборот (секој синдикат може да назначи 
по еден претставник) може да бидат избрани во одборот на директори (монистичка 
структура на управување) Претставниците се назначуваат од страна на овластени 
синдикати на работното место (т.е. тие претставуваат најмалку 25% од вработените 
претставници и места во работниот совет).

Во Полска, се додека Државниот трезор останува единствен акционер, 2/5 од надзор-
ниот одбор е составен од претставници на вработените на ниво на одборот, избрани 
од и од редот на вработените. Кога трезорот повеќе не е единствен акционер, врабо-
тените имаат право на следниов број претставници во надзорниот одбор: двајца во 
одборот со најмногу шест члена, тројца во одборот со седум до десет члена и четво-
рица во одборот со повеќе од десет членови. Дополнително: едно место во управни-
от одбор во претпријатија кои вработуваат над 500 вработени. Претставниците се из-
бираат со тајно гласање од редот на сите вработени во компанијата и можат да бидат 
разрешени на писмено барање од најмалку 15% од вработените.

Во Италија имаше неколку обиди да се воспостават државни регулативи за права-
та за учество на работниците, кои беа придружени со јавна дебата во која на прво 
место беа социјалните партнери. При изготвувањето на Уставот, ставот 46 за уло-
гата на работниците во моделот на социо-економско управување на синдикатите 
предложи употреба на зборот „учество“. Конечно, тој беше заменет со зборот „со-
работка“ со цел да се заштити таканареченото „единство на команда во производ-
ствената компанија“. Намерата на комисијата беше да остави доволно простор на 
законодавниот дом да ја спроведе нормата содржана во членот 46 од Уставот како 
што земјата се менува со текот на времето.

Имаше два обиди во последната деценија да се донесат регулативи за да се обез-
бедат правата за учество. На национално ниво, т.н „Форнеро реформа“ Закон бр. 
92 од 28 јуни 2012 година ѝ делегираше на владата овластување да усвои еден или 
повеќе прописи насочени кон поттикнување на различни форми на вклучување на 
вработените во компанијата (т.е. заеднички тела со соодветни овластувања за кон-
трола и учество во управувањето, застапеност во надзорните одбори во големите 
компании со над 300 вработени, сопственост на акции кои овозможуваат колек-
тивно застапување во управувањето на друштвото), кои би стапиле во сила според 
одредбите од колективниот договор, согласно начелата и  водечките критериуми 
предвидени со закон (член 4 в. 62 од Закон 92/2012). Овој „мек закон“ кој дозволува 
адаптација на различни партиципативни решенија на ниво на претпријатие остана 
непроменет поради противењето на здруженијата на работодавачи.
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Вториот обид беше усвојувањето на Законот за стабилност за 2016 година (Закон од 
28 декември 2015 година, бр. 208) од страна на владата на Матео Ренци, кој обезбеди 
даночни олеснувања за компаниите кои применуваат различни решенија, како што 
се бонуси за продуктивност, добивка од поделба и дополнителна благосостојба, до-
говорени на ниво на компанија. Одредбите се однесуваат на формата на учество 
која сè уште преовладува во Италија, но не исклучува други мерки. Конкретно, се 
чини дека не го попречува усвојувањето на какви било форми на директно учество 
на вработените, вклучително и оние што се спроведуваат во тимови вообичаено 
лоцирани во многу технолошки напредни компании.

Во моментов, синдикатите генерално се залагаат за усвојување на модели на со-
одлучување во земјата и проширување на сегашните меки регулативи. Тие тврдат 
дека ова не би значело намалување на колективното договарање, бидејќи второто 
би ја задржало одлучувачката улога во регулирањето на важните аспекти на ра-
ботниот однос, од платите преку регулаторните аспекти до корпоративните придо-
бивки. Овие парламентарни тела, исто така, би ги направиле формите на социјално 
и финансиско учество поттикнати со Законот за стабилност од 2016 година попар-
тиципативен и посигурен.

ПРАВАТА НА БЛЕР ВО ПРАК ТИК АТА НА ПРЕК УГРАНИЧНО РЕС ТРУК Т УИРАЊЕ
 
Според Биермејер (Biermeyer) и Мејер (Meyer) (2019), 66 од 75 спојувања кои пот-
паднаа под Директивата за прекугранично спојување 2005/56 / EC (CBMD) се слу-
чија помеѓу 2008 и 2012 година, имено учеството во правата на управување беше 
проблем. Слика 4 претставува квантифициран пристап кон правото на учество 
во испитуваните случаи на спојување. Стандардните правила беа применети во 
22 случаи (BLER е основан во согласност со прописите на земјата на седиштето 
на компанијата – одлука донесена еднострано од компанијата). Во 17 случаи спе-
цијалното преговарачко тело постигнало договор. Додека во повеќето случаи (25) 
плановите за спојување беа нејасни кои од опциите обезбедени од CBMD беа ко-
ристени или каде плановите за спојување само го споменуваа очекуваното влија-
ние врз аранжманите за учество на вработените.
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Слика 4. Реализација на правата за учество на ниво на одбор во испитуваните CBM 

Извор: Biermeyer and Meyer (2019) во: Cremers, J., Vitols, S. (уред.) Остварување глас преку грани-

ците: правата на работниците според Директивата за прекугранични спојувања на ЕУ, Европски 

синдикален институт, Брисел

Најголем број компании што преземале се регистрирани во Германија (26) каде 
што се присутни правата на BLER и во Естонија (13) каде што правата на BLER не се 
регулирани. Следни земји се Шведска (9), Франција (5), потоа Ирска (4), Финска (4) 
и  Данска (4). Норвешка имаше три компании за преземање, а Австрија и  Луксем-
бург имаа две компании за преземање со седиште во нивната земја. Лихтенштајн 
и Латвија имаа по една компанија за преземање со седиште на нивната територија. 
Повеќето од компаниите за преземање имале повеќе од 2.000 вработени (26). По-
тоа следеа компаниите со 500 до 2000 вработени (21). 14 компании имаа од 1 до 
100 вработени, а 8 компании, конечно, од 100 до 500 вработени. Додека повеќето 
од компаниите кои се спојуваат вработувале од 1 до 50 работници (30). Повеќе од 
половина од релевантните прекугранични спојувања се случија во финансиските 
и осигурителните активности (55%). Други сектори вклучуваат трговија на големо 
и мало (16%) и производство (14%). Најмалку популарни беа секторите: телекомуни-
кациите, стручните, научните и техничките услуги и други услужни дејности. Што е 
најважно, во огромното мнозинство на случаи, компанијата што се спојува е веќе во 
целосна сопственост на компанијата што презема, а во над 90 проценти од случаите 
и двете компании припаѓаат на истата група. Како последица на тоа, исто така, во 
случаите кои вклучуваат прашање на учество на вработените, случаите се однесу-
ваат на преструктуирање помеѓу групите.
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Според CBMD, од компаниите се бара да дадат информации за можното влијание на 
спојувањето врз вработувањето. Во 57 од 59 случаи во кои е дадена оваа информа-
ција, компаниите изјавиле дека нема да има негативни ефекти врз вработувањето. 
Додека во други случаи, компаниите пријавија влијание поврзано со нивните спе-
цифични околности (намалување на бројот на вработени поради други програми за 
реструктуирање или зголемување на вработеноста преку создавање нови можнос-
ти за висококвалификувани вработени). Ова сугерира дека или прекуграничните 
спојувања не водат до значително реструктуирање или дека влијанието врз нивоа-
та на вработеност е индиректно или долгорочно во овој тип на спојување.

Авторите на студијата заклучуваат дека само во 40 од 75 анализирани случаи, јасно 
се применува одредбата од член 16 за учество на вработените (...). Ова сугерира 
дека процедурите треба да се зајакнат за да се обезбеди почитување на учество-
то на работниците“. Насоката на промена треба да вклучува случаи кои не спаѓаат 
под регулатива (главно поради високите прагови за бројот на вработени опфатени 
со правата на BLER пред спојувањето). Во меѓувреме, усвоена е Директивата на ЕУ 
2017/1132 / ЕЗ која се однесува на одредени аспекти на правото на трговски друштва 
и Директивата 2019/2121 за изменување на Директивата (ЕУ) 2017/1132 во однос на 
прекуграничните конверзии, спојувања и поделби. Сè уште нема студии кои го по-
кажуваат нивното влијание врз остварувањето на правото за учество во ЕУ. 

Вреди да се напомене дека процесите на приватизација и реструктуирање (вклучу-
вајќи го и прекуграничното реструктуирање) оставаат белег на правото на учество. 
Приватизацијата во голема мера влијае на укинување на правата на поранешните 
вработени во оваа област (Конхон Conchon 2011). Тоа е затоа што позицијата на син-
дикатите тогаш обично слабее и  не постои национален закон што би го задржал 
правото да учествуваат во приватизираните компании. Процесите на реструкту-
ирање во кои преовладуваат спојувањата, на пр. поради економската криза и кон-
солидација на претпријатијата, најчесто резултира со намалување на вкупниот 
број на компании со BLER, но веројатно е придружено со зголемување на бројот 
на вработени во компаниите со BLER механизам. Се чини дека поедноставување-
то на администрацијата и организацијата е движечка мотивација за повеќето рес-
труктуирања, со оглед на големиот удел на спојувања во рамките на компанијата 
(Biermeyer, Meyer 2019). Ова може да сугерира дека слабеењето на учеството во 
повеќето случаи не е важна причина за прекугранично реструктуирање. Сепак, 
оваа област сè уште е недоволно истражена. (Оскудните) докази, исто така, суге-
рираат дека спојувањата не мора нужно да водат до губење на работни места, но 
понекогаш добивањето работа придонесува за „добро водење на домаќинство-
то“, консолидирање на преклопувачките процеси како што се администрацијата 
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и развојот на компанијата и зголемување на продуктивноста и профитабилноста. 
Мејер (Meyer) 2019, Пенделтон (Pendelton) 2019 година. ) Од друга страна, дури и ако 
договорите за учество остануваат повеќе или помалку формално непроменети, 
еволуцијата на домашните подружници во филијали на компанија основана на дру-
го место може да го одземе вистинското место на одлучување, со резултат дека 
вработените и нивните претставници имаат помалку влијание врз одлуките што ги 
засегаат. Рационализацијата за заштеда на трошоци може да го зголеми притисокот 
врз филијалите да се усогласат со очекувањата и практиките на седиштето. На овој 
начин, централата може да стане посилна над филијалите, со губење на одредена 
автономија и дискреција на локално ниво (Edwards et al. 2006).

Европски Работнички Совет
Европските работнички совети (EРС) се постојани тела кои го олеснуваат инфор-
мирањето и консултациите на вработените во мултинационалните компании со 
филијали во најмалку две земји од Европската Унија. Можноста за нивно назна-
чување беше воспоставена со Директивата за Европскиот работнички совет од 
1994 година (Директива 94/45 / ЕЗ), која потоа беше ажурирана и доби форма на 
Директива 2009/38 / ЕЗ.

Главната причина за создавањето на таков механизам беше потребата вработените 
да реагираат на развојните процеси на глобализација на претпријатијата и потребата 
од поголема интеграција во Европската унија, исто така и во димензијата на социјал-
ниот дијалог. Паралелно со зголемувањето на интернационализацијата на компа-
ниите, потребно беше и соодветно ниво на социјален дијалог, кој кореспондира со 
релевантните тела за одлучување со цел да се балансира положбата на вработените 
и  работодавачите. Европските работнички совети воведоа ново европско ниво на 
индустриски односи. Тие се првата вистинска европска институција која ги застапува 
интересите на ниво на мултинационална компанија. Покрај тоа, тие ја одразуваат по-
требата да се одговори на европеизацијата на претпријатијата кои произлегуваат од 
единствениот европски пазар. Притоа, тие ги надополнуваат постоечките национал-
ни канали за информирање и консултации (во форма на работни совети).

Европските Работнички Совети може да се формираат во мултинационални компа-
нии со филијали во најмалку две земји-членки. Таквите компании мора да ги испол-
нуваат следниве критериуми:
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• има најмалку 1000 работници во земјите-членки

• и да има најмалку 150 вработени во секоја од најмалку две земји-членки

Поради европското законодавство, одредбите за ЕРС се усогласени во сите 
земји-членки (наспроти правата за учество). Разликите кои произлегуваат од транс-
понирањето на директивите во националното законодавство овде ќе бидат зане-
марени поради нивната занемарлива важност во контекст на транснационалното 
преструктуирање.

Директивите на ЕУ за европските работнички совети (и Директивата од 1996 година 
и преработената Директива од 2009 година) обезбедуваат информации и права на 
консултации за претставниците на вработените, исто така, во случај на спојување. 
Рециталот 10 од реконструираната директива вели дека „функционирањето на вна-
трешниот пазар го вклучува процесот на корпоративна концентрација, прекугра-
нични спојувања, превземања, заеднички вложувања и, следствено, интернацио-
нализација на компании и групи на компании. Ако економската активност сака да 
се развива хармонично, компаниите и  групите компании кои работат во две или 
повеќе земји-членки мора да ги информираат и консултираат претставниците на 
нивните вработени кои се засегнати од нивните одлуки“. Преработената Директива 
2009/38 / ЕЗ ја зајакна улогата на EРС во процесите на реструктуирање, што укажу-
ва на намерата на Европската комисија и другите засегнати страни да го зајакнат 
и  прецизираат процесот на информирање и  консултации во овој поглед. Покрај 
тоа, повеќето ЕРС и SE-WC (европска компанија-работнички совет, во понатамош-
ниот текст SE-WC) имаат право да организираат дополнителни состаноци во случај 
на таканаречени исклучителни околности како што се преместување, затворање 
или колективни отпуштања. Ова право е вклучено во дополнителни барања и во 
речиси 90% од договорите за ЕРС од 2015 година (Де Спиегелаере De Spiegelaere 
и Јагоџињски Jagodziński 2015).

Де Спиегелаере (De Spiegelaere) (2017) додека ја опишува улогата на EРС во прекуг-
раничното реструктуирање ги наброја следните димензии. EРС може:

• да биде клучен во координирањето на одговорите на вработените на 
реструктуирањето и да биде катализатор за создавање на вистинска европска 
стратегија или акција.
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• да се користи за да се добијат повеќе информации и да се купи малку време, 
што може да се покаже корисно на локално ниво на кое може да се преговара 
за социјалните планови.

• да ги донесат потребните експерти за да помогнат во оценувањето на 
плановите на компанијата и да предложат алтернативи;

• поддршка на локалните стратегии преку вршење влијание врз менаџментот 
на европско ниво.

• одигра инструментална улога – заедно со синдикатите претставени во 
компанијата – во преговарањето за условите и условите за спроведување на 
мерките за реструктуирање или во преговарањето договори за „исчекување 
на промените“.

Меѓутоа, во оваа фаза треба да се забележи дека EРС може да се основаат во го-
леми компании кои работат само транснационално, додека прекуграничното рес-
труктуирање се однесува и на малите компании (кои вработуваат помалку од 1000 
вработени). Вкупниот број на EРС е нешто повеќе од 1000 и вработува помалку од 
7% од вкупната работна сила во ЕУ – што е сè уште релативно мал број. Директивата 
за прекугранично спојување 2005/56 / EC (CBMD) и Европската директива 2017/1132 
/ EC и Директивата 2019/2121 ги штитат правата на работниците да учествуваат во 
сите процеси на реструктуирање, без оглед на големината на компанијата. . Во отсу-
ство на BLER регулативи во земјата на регистрација на новосоздадената компанија, 
вработените можат да бараат одржување на правата за учество, доколку таков ме-
ханизам постои во компанија која вработува најмалку 500 вработени. Дополнител-
но, CBMD и актуелната Директива 2019/2121 ги гарантираат правата на информации 
и консултации при прекуграничното реструктуирање со повторување на веќе по-
стоечките права на работниците и во овој конкретен случај. Конкретно, членовите 
86к и 86л се однесуваат на правата за И&К (информирање и консултирање), како 
и на рециталите 12 и 13 од Директивата 2019/2121. Од компаниите кои се подложени 
на реструктуирање се бара да ги објават нацрт-условите за реструктуирање, вклу-
чително и проценка на веројатните последици врз вработувањето и учеството на 
вработените. Ова мора да им биде достапно на вработените или претставниците на 
вработените, во нивно отсуство, и тие имаат право да ги коментираат условите на 
спојувањето и неговите последици. 



30

С ТАВОВИТЕ НА СОЦИЈА ЛНИТЕ ПАРТНЕРИ ЗА ПРАВАТА НА И&К  
ВО ПРАК ТИК АТА НА ПРЕК УГРАНИЧНО РЕС ТРУК Т УИРАЊЕ

Де Спиегелаере (De Spiegelaere) (2017) тврди дека 10% од реструктуирањето во ЕУ 
е транснационално по обем, што ги загрозува работните места во повеќе од една 
земја-членка на ЕУ (во просек, 27% од сите засегнати работни места се подложени на 
прекугранично реструктуирање). Во такви транснационални процеси на реструк-
туирање, европските работнички совети (и работните совети за SE) треба да бидат 
вклучени за да се осигури дека вистински и навремени информации и консултации 
со вработените се одвиваат на соодветно европско ниво. Во исто време, само 33% 
од компаниите вклучени во европските транснационални преструктуирања немаа 
EРС (или SE-WC), што ја покажува потенцијалната улога на овој механизам и покрај 
ограничувањата наведени погоре. 

Доказите покажуваат дека во практиката законските права дадени на EРС при 
прекуграничното реструктуирање во голема мера не се остваруваат. Повеќето 
EРС беа информирани и  вклучени само откако беше донесена конечната одлука, 
и дека влијанието врз реструктуирањето беше главно ограничено или непостоеч-
ко (Вадингтон (Waddington) 2010, Пулигано (Pulignano) и Турк (Turk)2016). Вос (Voss) 
(2016) покажува дека EРС се соочуваат со многу пречки во адекватно решавање на 
настаните за реструктуирање поради фактот што информациите што ги добиваат 
честопати се задоцнети и нецелосни. Згора на тоа, EРС имаат проблем да добијат 
пристап до експертиза и  имаат малку инструменти со кои може да се спроведе 
усогласеноста на компанијата со правилата.

Националните извештаи во студијата „Ајде да учествуваме“ ги потврдуваат овие ре-
зултати. Според испитаниците вклученоста на вработените во процесот на прекуг-
ранична реорганизација во мултинационалните компании практично и не постои. 
Испитаниците изјавија дека овој тип на информации генерално не стигнуваат до EРС 
доволно однапред и на јасен начин за членовите на EРС да ги оценат и компанијата 
да ги земе предвид нивните ставови за овие прашања. Ова се должи на фактот дека 
ЕРС, генерално, имаат многу ограничен капацитет да влијаат на процесите на доне-
сување одлуки во компаниите. Во некои случаи, културните разлики и разликите 
во националните системи за индустриски односи, исто така, може да бидат пречка 
за ефективно функционирање на ЕРС. Сепак, ефективноста на процесот на инфор-
мации и консултации варира и во голема мера зависи од корпоративната култура 
(која се движи од ограничени до обемни практики за И&К). На пример, испитаници-
те наведоа некои процеси на реструктуирање во мултинационални компании со 
седиште во Германија или Данска, кои вклучуваат EРС во форма на ад хок состаноци 
во присуство на претставници на синдикатот, BLER од засегнатите земји.
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Важен фактор за диференцијација е интеракцијата помеѓу EРС и  националните 
структури за социјален дијалог. Во земјите со силни структури, дијалогот на ниво на 
претпријатие покажува поголемо влијание и на EРС и на овие национални структу-
ри врз процесите на I&C во контекст на реструктуирање. Одлуките за управување 
диктирани од економски причини ретко се консултираат во EРС, а информациите за 
реструктуирање честопати се нецелосни и доцни. Членовите на EРС можат да го ка-
жат своето мислење, но не можат да ги запрат одлуките донесени без мандат. Исто 
така, многу е тешко да се изработат решенија заедно со менаџерите. Испитаниците 
едногласно посочуваат дека се додека можноста за преговарање или градење кон-
сензус не е вклучена во законските овластувања на EРС, активностите на овие тела 
нема да ги донесат посакуваните резултати..

Иако ЕРС немаат можност да преговараат за условите за работа и  вработување, 
бидејќи ова е предмет на колективно договарање на национално ниво и закони-
те за работни односи се разликуваат од земја до земја, испитаниците сметаа дека 
би било пожелно ЕРС да можат да развијат синдикат стратегија на европско ниво, 
што би овозможило да се постават минимум заеднички цели за одредени прашања, 
кои потоа треба да се земат предвид во процесите на колективно договарање во 
различните европски земји во кои се наоѓа компанијата. Испитаниците ја споме-
наа и можноста за заедничко дејствување на синдикатите во различните европски 
земји каде се наоѓаат овие компании, доколку има потреба.
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Акционен план
И покрај фактот дека правото на ЕУ е во сила повеќе од една деценија, со кое на ра-
ботниците им се гарантира правото на информации, консултации и учество во пре-
куграничното реструктуирање, спроведувањето на овие правила е во голема мера 
незадоволително, како што е споменато во овој извештај. Разни студии (вклучувајќи 
го и проектот „Ајде да учествуваме“) ја покажуваат маргиналната улога на EРС и BLER 
во овие процеси, а исто така укажуваат на бројни процедурални недостатоци, кои 
главно се однесуваат на обезбедување нецелосни или задоцнети информации и рет-
ко практикувани консултации. Дополнително, постојат нееднакви стандарди во за-
конодавството на ЕУ кои им даваат повеќе права на вработените кои работат во СЕ 
во споредба со вработените во други мултинационални компании. Затоа, неопходно 
е да се зајакне улогата на вработените во процесот на прекугранично преструкту-
ирање и да се консолидира европското ниво на колективни работни односи (исто 
така во опсегот на еднаквите можности загарантирани во регулативата). За жал, сè 
уште премалку знаеме за имплементацијата на работничките права во процеси-
те на прекугранично реструктуирање. Оваа празнина може да се пополни само со 
спроведување на понатамошни длабински истражувања за да се дојде до подобро 
воспоставени заклучоци. Имајќи ги предвид горенаведените заклучоци од студијата 
„Ајде да учествуваме.“ Прекугранична корпоративна реорганизација и иднината на 
вклученоста на вработените во корпоративното управување, партнерите на проек-
тот формулираа серија препораки во форма на акционен план. Овие препораки се 
засноваат на извештаи за земјата и две стратешки работилници во 2021 година.

ЗАКОНОД АВС ТВО И СПРОВЕ ДУВАЊЕ
 
Оцена на влијанието на Директивата 2019/2121 со цел да се проценат нејзините 
ефекти по нејзиното транспонирање во националните законодавни системи на 
земјите-членки. Сепак, новата директива има некои несовршености, кои треба да 
се поправат со следните измени:

• воведување на задолжителна проценка на социјалното влијание како дел од 
релевантните информации и консултации за предложеното прекугранично 
реструктуирање. Одлуката да се продолжи со реструктуирање не може да се 
донесе пред да завршат консултациите со вклучените компании. Тоа значи 
дека раководството треба да ги информира претставниците на вработените 
во рана фаза, штом се предвиди прекугранично преструктуирање.
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• Прагот од 25% предвиден во чл. 7. 2(б) од Директивата за SE беше зголемена 
на 33% во Директивата за прекугранично спојување (член 16 (3) (д)) со 
единствена цел да се ослабне правото на ЕУ за SE. Затоа, препораката би била 
да се прилагоди истиот стандард во овој поглед и за SE и за другите компании 
на ниво од 25%, така што повеќе компании би можеле да го исполнат прагот 
и повеќе вработени да добијат права за учество.

• Воведување појасни правила за санкциите и нивно не препуштање на 
земјите-членки, особено во случај на сериозни и постојани прекршувања 
на правата на работниците, што може да доведе до штетна непрецизност во 
националното законодавство. Треба да биде можно таквите санкции да:

• транснационален ефект за спречување на компаниите да ги избегнуваат со 
преселување во други земји.

Изменување и дополнување 2009/38/EC за EРС:

• Скратување на периодот за склучување договор (две наместо сегашните три 
години како што е предвидено во директивата)

• Задолжителни EРС во компании со одредена големина, наместо нивното 
основање да зависи од иницијативата на една од страните (како во 
случајот со SE-WCs)

• Воведување можност за склучување договори за прашања што се 
дискутираат во EРС,

• Воведување пропорционални санкции за прекршување на одредбите од 
Директивата.

Донесување на директива за учество на работниците што ќе создаде еднакви услови 
за игра за сите работници во ЕУ. Видете ја позицијата на ETUC (2016) во овој поглед.

Воведување заштита од отпуштање и  дискриминаторски третман на претставни-
ците на работниците, како во раководството, така и во работниот совет. Исто така, 
потребно е да се овозможи доволно слободно време и обука.
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Појаснување на правилата за доверливост неопходни за циркулација на информа-
ции во EРС и BLER. Истите правила за доверливост ќе важат за „претставниците на 
работниците и за претставниците на акционерите“. Претставниците на работнич-
ките „комисии треба да имаат право редовно да комуницираат со националните 
и европските претставнички тела на работниците.

Зајакнување на пристапот до информации во разумен рок, така што членовите на 
EРС и  BLER ќе имаат доволно време да одговорат адекватно. Тие треба да бидат 
свесни за можните импликации и стратегии за вработување на компанијата, осо-
бено кога е применливо. Одредбите од Директивата 2019/2121 не предвидуваат со-
одветно дека вработените и нивните претставници на сите нивоа на компанијата се 
соодветно информирани и консултирани за плановите на компанијата.

Подобра имплементација на одредбите од Директивата 2019/2121 за прекугранич-
но преструктуирање, Директивата 2009/38 / ЕЗ за EРС и националните регулативи 
за BLER, потребата да се обезбедат EРС, BLER и другите релевантни претставници на 
работници со подобри материјални, правни ресурси и пристап до стручни совети, 
и конечно потребата да се обезбеди вклученост на синдикатите во процесите на 
реструктуирање;

Воведување на родова еднаквост кај BLER и ЕРС. Секој пол треба да биде застапен 
меѓу 40% и 60% во структурите на одлучување, што е суштински императив на ос-
новните принципи на демократијата и човековите права, како што се вградени во 
Договорите на ЕУ и Повелбата за основните права.
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АК ТИВНОС ТИ НА СОЦИЈА ЛНИТЕ ПАРТНЕРИ

Обезбедена обука за членовите на EРС, претставниците на одборите, но и работни-
ците и работодавачите воопшто за да се запознаат со инструментите. Активностите 
за обука треба да се обезбедат одделно во рамките на содржината и опсегот на го-
ренаведените групи поради други профили на вештини:

• BLER: менаџмент (стратешки, финансиски, организациски итн.), трговско 
право, правни одговорности на администраторот, меки вештини 
(преговарање и комуникација) итн.

• ЕРС: разбирање на документите на компанијата (стратегии, финансиски 
планови, информации презентирани на акционерите, политики на 
компанијата итн.), интерперсонални вештини (преговори и комуникација), 
курсеви за јазик на компанијата итн.

•  Општи вработени: свесност за BLER, ЕРС, синдикатите и нивната функција,

• Работодавачи (особено националните филијали): законски одредби за BLER, 
EРС и нивната улога во управувањето со компанијата.

• Подобрување на комуникацијата во рамките на EРС со преземање на следните 
иницијативи:

• зголемување на бројот на состаноци (надвор од годишните состаноци),

• промовирање на размена на претставници на синдикатот помеѓу седиштата 
на компаниите во различни земји,

• создавање на работни групи во рамките на Комитите за да се занимаваат со 
конкретни прашања од интерес,

• искористување на предностите на дигиталните информациски 
и комуникациски системи за интеракција, организирање и развој на дијалог 
меѓу социјалните партнери.
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С Т УДИИ И ДИСЕМИНАЦИЈА

• Спроведување на длабински студии за влијанието на улогата на 
механизмите за информации, консултации и учество во прекуграничното 
реструктуирање (и обратно). Авторите на неколку студии за ова прашање 
нагласија недоволни информации во овој поглед (Кремерс, Витолс, 2019, 
Де Спиегелаере & Јагоџињски, 2015, Де Спиегелаере 2017, Мункхлом, 2018) 
затоа многу потешкотии сè уште се неоткриени, а прецизните препораки 
се потешко можат да се формулираат. Поради фактот што студиите бараат 
транснационална перспектива, изворот на финансирање треба да биде 
лоциран на ниво на ЕУ: Европска комисија, социјални партнери на ниво на 
ЕУ, мултинационални компании,

• Објавување и дисеминација на најдобри практики за улогата на EРС, 
BLER и други информации, консултации и механизми за учество во 
прекуграничното реструктуирање во форма на публикации и состаноци  
(т.е. работилници, обуки, семинари),

• Подигнувањето на свеста за важниот придонес што EРC и BLER можат да го 
дадат за подобро предвидување и управување со потенцијалните последици од 
прекуграничното реструктуирање кое комбинирано со напорите за градење на 
капацитетите на локалните работнички совети и синдикатите, може да помогне 
во создавањето на повеќе и подобри Европски Работнички Совети,

• Активности за застапување насочени кон законски измени и ширење на 
знаењето за правата на работниците при прекуграничното реструктуирање, 
вклучително и кампањи на ниво на ЕУ и на национално ниво, користејќи 
социјални медиуми.
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