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Proiectul EPSU-EuroCOP-EUROMIL privind drepturile sindicale - următoarele etape  

În vederea adoptării, Conferința de la Skopje din 22 septembrie 2022 

Proiectul de doi ani privind drepturile sindicale a analizat situația actuală a drepturilor sindicale în 

serviciile publice, a monitorizat transpunerea Directivei privind transparența și previzibilitatea 

condițiilor de muncă (TPWCD) în legislația națională și a prezentat un raport privind principalele 

provocări cu care se confruntă sindicatele din serviciile publice în fața Comitetului European pentru 

Drepturi Sociale al Consiliului Europei. De asemenea, s-a discutat despre potențialul dialogului social 

sectorial al UE, aflat în prezent în curs de revizuire, de a proteja sau de a introduce drepturi sindicale, 

despre posibilele căi de soluționare a litigiilor prin intermediul Consiliului Europei și/sau al OIM în caz 

de încălcare a drepturilor sindicale și despre modul în care sindicatele pot obține un sprijin public mai 

larg pentru campaniile lor.  

Proiectul a finanțat, de asemenea, un raport cuprinzător al Universității din Ghent  privind situația 

drepturilor sindicale în 32 de țări (27 de state membre ale UE și Albania, Muntenegru, Macedonia de 

Nord, Serbia și Turcia, țări candidate). 

Cercetarea arată o diversitate între țările analizate și chiar în interiorul acestora, precum și diferențe 

clare între legislație și practică; țările semnatare ale Convențiilor 151 și 154 ale OIM și/sau ale Cartei 

sociale europene nu sunt exonerate de restricții, dar acestea oferă un nivel suplimentar de protecție 

și de despăgubire.  

Cu excepția Scandinaviei, a Belgiei și a Țărilor de Jos, drepturile sindicale, care sunt interdependente, 

nu sunt, în general, disponibile pentru lucrătorii în uniformă. Nu există dreptul la negociere colectivă 

fără dreptul de a se organiza, nu există un drept real de negociere fără dreptul la acțiune colectivă. 

Acest anacronism se aplică, de asemenea, majorității funcționarilor publici din Turcia și înalților 

funcționari publici din Albania și Polonia.  

În multe țări, dreptul la negociere colectivă și dreptul de grevă aferent sunt, de asemenea, limitate 

pentru lucrătorii civili, din motive de securitate publică sau de continuitate a serviciilor. Cele câteva 

exemple pozitive în care toți lucrătorii beneficiază de drepturi sindicale sunt țările care pun un accent 

mai mare pe democrație, justiție socială și de gen, precum și un sistem de relații industriale în care 

federațiile sindicale se pot afilia cu confederații sindicale. 

Interzicerea sau limitarea acestor drepturi reprezintă o amenințare pentru toate sindicatele și 

asociațiile noastre profesionale. Acestea stabilesc precedente periculoase care pot fi folosite pentru a 

restrânge drepturi acolo unde acestea există deja sau pentru a nega drepturi acolo unde acestea ar 

putea fi revendicate.  

La nivelul UE, există mari neconcordanțe în ceea ce privește aplicarea directivelor sociale ale UE în 

sectorul public. TPWCD (2019), la originea proiectului, este exemplul cel mai radical al modului în care 

categoriile de funcționari publici, serviciile publice de urgență, forțele armate și poliția, pot fi excluse 

de la noile drepturi acordate celorlalți lucrători. 

Proiectul a consolidat cooperarea dintre cele trei federații și determinarea acestora de a proteja și 

extinde drepturile fundamentale de organizare, negociere și acțiune colectivă în toate serviciile 

publice și de a se asigura că toți lucrătorii sunt acoperiți. Pentru a continua pe această cale, 

următoarele etape de mai jos sunt încadrate în legătură cu principalele teme discutate în timpul 

proiectului. O bună coordonare între diferitele organizații sindicale la nivel național, european și 

mondial este esențială pentru a obține progrese pozitive. 
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La nivel național  

Nicio circumstanță, fie că este vorba de o criză economică, de o pandemie, de un atac terorist sau 

chiar de un război, așa cum se întâmplă din nou în Europa, nu poate justifica interzicerea drepturilor 

sindicale, care sunt drepturi fundamentale ale omului. Munca organizată, care face parte din modelul 

social al UE, a condus întotdeauna la progres social și democratic. 

Dacă serviciile de poliție din țările nordice se pot organiza, negocia și întreprinde acțiuni colective 

(limitate), atunci de ce nu se aplică același lucru în Irlanda, Malta sau oriunde altundeva? Și dacă 

militarii din țările nordice, Olanda, Belgia și chiar Ungaria, printre altele, pot să se organizeze, să 

negocieze și să întreprindă acțiuni colective (restrânse), de ce nu și cei din  alte țări? 

Drepturile sindicale sunt, de asemenea, limitate pentru lucrătorii civili, de exemplu, în Ungaria sau 

Turcia, grupuri mari de funcționari publici nu pot adera la un sindicat, în timp ce în România, dreptul 

la negociere colectivă nu include remunerarea și, prin urmare, agenților de penitenciare li s-a refuzat 

dreptul la grevă de la criza economică din 2008. Mai recent, în Finlanda, dreptul la grevă al asistenților 

medicali a fost atacat, arătând că drepturile sindicale nu pot fi niciodată considerate ca fiind de la sine 

înțelese.  

Afiliații sunt invitați: 

➢ să difuzeze raportul de cercetare al proiectului către membrii lor, politicieni și mass-media. 

Acesta va fi disponibil în 4 limbi (deocamdată în germană, spaniolă, franceză și italiană), iar 

rezumatul său va fi disponibil în 15 limbi. 

➢ să își apere dreptul fundamental contestat prin informarea federațiilor europene relevante și 

să exploreze posibilitatea de a continua cazurile prin intermediul OIM și al Cartei sociale 

europene a Consiliului Europei, care prevede drepturi sindicale - a se vedea mai jos.  

➢ să ia în considerare valoarea adăugată a presiunilor exercitate asupra guvernelor lor în 

vederea ratificării Convențiilor 151 și 154 ale OIM și a articolelor relevante din Carta socială 

europeană revizuită (a se vedea mai jos) 

➢ Pe termen scurt, federațiile vor menține o abordare orientată pe țară în ceea ce privește 

acțiunile la Consiliul Europei sau la OIM: Ungaria, România, Malta, Irlanda, Portugalia și 

Spania. 

La nivelul UE 

Prin definiție, o abordare minimă la nivelul UE înseamnă o abordare universală, fără excluderea 

niciunui lucrător. Cele trei federații, precum și CES, apără aplicarea directivelor sociale ale UE pentru 

toți lucrătorii, în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a UE și cu Pilonul european al 

drepturilor sociale.  

Trebuie rezolvate neconcordanțele, excluderile sau restricțiile actuale în ceea ce privește forțele 

armate și de poliție din Directiva privind timpul de lucru sau din Directiva privind securitatea și 

sănătatea la locul de muncă, precum și excluderea administrațiilor publice de la directivele privind 

drepturile de informare și de consultare în cazul restructurării și al concedierilor colective (consultați 

mai jos secțiunea privind dialogul social sectorial). În ceea ce privește aspectele pozitive, directiva 

recent adoptată privind salariul minim național se aplică sectorului public, la fel ca și proiectul de 
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directivă privind transparența salarială între femei și bărbați (încă în curs de dezbatere în Consiliu și în 

Parlament).  

În ceea ce privește TPWCD, se așteaptă informații finale privind transpunerea acestuia, în special cu 

privire la guvernul UE care a utilizat potențialele excepții fără precedent (introduse în ultimul moment 

în Consiliu) pentru funcționarii publici, serviciile de urgență, inclusiv pompierii, forțele armate și de 

poliție, de la drepturile prevăzute în capitolul III (de exemplu, formarea profesională plătită și 

predictibilitatea timpului de lucru). La momentul redactării acestui raport, afiliații au raportat că 

guvernul italian a exclus militarii (carabinierii), poliția, ofițerii de penitenciare și pompierii, care sunt 

acoperiți de dreptul public și, prin urmare, nu de contractele colective; Estonia a introdus o excludere 

pentru toți funcționarii publici, care va putea fi contestată. 

➢ În cooperare cu CES, federațiile vor continua să monitorizeze situația și vor sprijini afiliații 

naționali pentru a contesta excluderea și a o anula. 

➢ În acest sens, se subliniază faptul că nu sunt permise scutiri generale pentru toți funcționarii 

publici („doar” anumite categorii). În plus, dacă guvernele optează pentru scutiri pentru 

anumite grupuri de lucrători, acestea trebuie să se bazeze pe motive obiective, a căror 

definiție este parțial definită în directivă (limitată la natura specifică a obligației sau a 

condițiilor de muncă) și în jurisprudența UE; motivele obiective trebuie să fie, de asemenea, 

în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a UE și cu Pilonul european al drepturilor 

sociale. Aceste motive ar trebui să fie cel puțin negociate cu sindicatele în cauză. Mai multe 

detalii privind „motivele obiective” sunt disponibile în raportul grupului de experți al Comisiei 

privind transpunerea directivei. Federațiile vor analiza dacă ar fi utilă elaborarea unei definiții 

comune la nivel european. 

➢ Cele trei federații vor continua să monitorizeze îndeaproape propunerile legislative pentru a 

preveni ca astfel de derogări să se mai repete. 

➢ Federațiile se vor asigura că sunt îndeplinite criteriile de la Copenhaga pentru aderarea la UE, 

care includ drepturile sindicale ca parte a drepturilor omului. 

Dialogul social sectorial al UE  

Dialogul social european, la nivel intersectorial sau sectorial, permite negocierea unor standarde 

sociale minime obligatorii din punct de vedere juridic la nivelul UE, dacă partenerii sociali doresc acest 

lucru și dacă Comisia este de acord să transpună acordul într-o directivă care urmează să fie adoptată 

de Consiliu, în conformitate cu articolul 155 alineatul (2) din TFUE.  

EPSU a inițiat o acțiune în instanță împotriva refuzului fără precedent al Comisiei Europene de a pune 

în aplicare, prin intermediul unei directive, un acord al partenerilor sociali privind drepturile de 

informare și de consultare cu privire la restructurarea guvernelor. Acordul a încercat să acopere 

lacunele privind drepturile de consultare ale lucrătorilor menționate mai sus. Hotărârea din 

septembrie 2021 confirmă lipsa de norme și libertatea deplină a Comisiei în ceea ce privește viitoarele 

acorduri între partenerii sociali. 

Cu toate acestea, la nivel politic, cazul din instanță a declanșat o dezbatere privind deficiențele 

dialogului social, iar Comisia revizuiește normele. După două decenii de impas, partenerii sociali 

intersectoriali vor negocia în curând un nou acord de telemuncă (și privind dreptul de a se deconecta), 

care va fi obligatoriu din punct de vedere juridic. În guvernele centrale, partenerii sociali tocmai au 

adoptat un acord privind digitalizarea și doresc ca acesta să devină o directivă, iar sectorul gazelor 

naturale analizează posibilitatea de a negocia o directivă. Acestea pot contribui la un dialog social 

reînnoit în cadrul Uniunii Europene. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10060&furtherNews=yes
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• Cele trei federații vor evalua rezultatul revizuirii dialogului social, care va consta într-o 

comunicare privind dialogul social în Uniunea Europeană și o recomandare a Consiliului 

privind dialogul social la nivel național, prevăzută pentru începutul anului 2023. Poziția EPSU 

și EuroCOP, printre alte federații sindicale europene, este că nu există dialog social fără 

negociere colectivă și că puterea discreționară a Comisiei trebuie limitată (a se vedea aici). 

• Federațiile vor analiza în continuare dacă și cum ar putea fi stabilite legături între forțele 

armate și de poliție și comitetele sectoriale de dialog social pentru guvernele 

centrale/federale și guvernele locale și regionale. 

Consiliul Europei și OIM 

Căile de litigiu sunt posibile și chiar recomandate prin intermediul Consiliului Europei și al OIM. 

EUROMIL și EuroCOP au fost deosebit de active în acest domeniu, cu un oarecare succes pentru 

soldații irlandezi și italieni și cu rezultate mai atenuate pentru ofițerii de poliție irlandezi. Mai multe 

detalii despre cum se poate face acest lucru sunt disponibile în raportul de cercetare al proiectului și 

în prezentările de la seminarele regionale, precum și în raportul EPSU/ETUI pentru o mai bună apărare 

și protecție a drepturilor sindicale, 2008, aici. 

În mod ideal, diferitele niveluri de acțiune ar trebui, pe cât posibil, să fie utilizate în combinație, 

deoarece fiecare nivel/mecanism are propriile avantaje/dezavantaje în ceea ce privește timpul 

necesar pentru finalizarea procedurilor (mai mult timp la OIM decât la Consiliul Europei) și statutul 

„sancțiunilor” (de la politic la legal sau semi-legal). O procedură de plângere colectivă la Comitetul 

pentru drepturi sociale al Consiliului Europei durează, în medie, optsprezece luni, în timp ce 

procedurile similare în fața OIM sunt mai lungi; procedurile de raportare sunt, în medie, foarte lente 

înainte de emiterea sancțiunilor efective. 

Comitetul European al Drepturilor Sociale al Consiliului Europei 

Raportul prezentat în iunie anul trecut de cele trei federații, pentru prima dată, Comitetului European 

pentru Drepturi Sociale (CEDS) al Consiliului Europei, cuprinde unele dintre principalele provocări cu 

care se confruntă sindicatele din serviciile publice în ceea ce privește afirmarea drepturilor lor de 

organizare, negociere și acțiune colectivă (a se vedea aici). Acesta a fost salutat de către CEDS și este 

pentru prima dată când un raport orizontal, mai degrabă decât un raport pe țară, a fost prezentat 

comitetului.  

Dintre cele 32 de țări vizate, Turcia este singura țară care nu a ratificat încă articolele 5 (dreptul de 

organizare) și 6 (dreptul de negociere colectivă și dreptul la acțiune colectivă și la grevă) din Carta 

socială europeană (CSE) revizuită. Cu toate acestea, Austria, Luxemburg și Polonia au făcut o excepție 

generală de la dreptul la acțiune colectivă, în timp ce Țările de Jos și Serbia au exclus militarii.  

Protocolul adițional la Carta Socială Europeană, care prevede un sistem de plângeri colective, nu a fost 

încă ratificat de următoarele 17 țări, ceea ce îngreunează provocările: Albania, Austria, Danemarca, 

Danemarca, Estonia, Germania, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Muntenegru, Macedonia de 

Nord, Polonia, România, Serbia, Spania, Turcia și Ungaria. 

➢ Afiliații vor fi ținuți la curent cu răspunsul CEDS la raportul federațiilor 

➢ Federațiile vor dezvolta relația cu CEDS și vor îmbunătăți modul în care acesta abordează 

problemele legate de drepturile sindicale în serviciile publice 

OIM  

https://www.epsu.org/article/european-trade-union-federations-say-commission-must-limit-its-power-over-social-dialogue
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/08_Defending_TU_rights_public_sector_R105_for_web.pdf
https://www.epsu.org/article/essential-workers-denied-essential-trade-union-rights
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Drepturile fundamentale de organizare și de negociere sunt prevăzute în Convențiile OIM 87 

(libertatea de asociere și dreptul de organizare) și 98 (dreptul de organizare și de negociere colectivă), 

care au fost ratificate de toate țările vizate de acest proiect. Convențiile 151 și 154 privind relațiile de 

muncă și negocierea colectivă în serviciile publice oferă drepturi suplimentare care pot ajuta 

sindicatele din serviciile publice. Potrivit Comisiei de experți a OIM, este legitim să se excludă (grupuri 

mici de) înalți funcționari responsabili de administrarea statului de la drepturile de organizare, 

negociere și acțiune colectivă. În cazul soldaților și al polițiștilor, acest lucru este lăsat la discreția 

guvernelor, dar acest lucru nu poate fi considerat o justificare pentru excluderea lor de la exercitarea 

acestor drepturi. 

Multe țări nu au ratificat Convențiile 151 și/sau 154 ale OIM: Austria, Bulgaria, Croația, Estonia, Franța, 

Germania, Irlanda, Lituania, Luxemburg, Malta, Muntenegru, Polonia, Serbia, Turcia.  

✓ În condițiile în care nu toate țările care au ratificat Convențiile 151 și 154 acordă forțelor 

militare și de poliție drepturi sindicale depline, este mai probabil ca acestea să facă acest lucru 

în cele din urmă dacă aceste convenții sunt ratificate. Federațiile vor organiza reuniuni 

naționale specifice pentru a discuta în continuare posibilitățile de ratificare a Convențiilor 151 

și 154 ale OIM. 


