O Pilar Europeu das Promessas Não Cumpridas

É tempo de uma Europa Social
O ACORDO SOBRE A INFORMAÇÃO E CONSULTA EM SÍNTESE
• Em março de 2018, apenas alguns meses depois
da assinatura conjunta do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, a Comissão Juncker não agiu nem
assegurou aos 9,8 milhões de trabalhadores e
funcionários da administração pública os direitos
fundamentais europeus em matéria de informação
e consulta, direitos esses que são reafirmados no
Pilar.
• Em 2015, os sindicatos, liderados pela FSESP, e
os empregadores negociaram um acordo para os
trabalhadores e funcionários das administrações
públicas centrais/federais, com o objetivo de lhes
serem asseguradas normas mínimas europeias em
matéria de direitos de informação e consulta sobre
reestruturações, despedimentos coletivos e outras
questões essenciais.
• O acordo põe fim a uma lacuna antiga nas diretivas
europeias relativamente aos direitos de informação
e consulta, que excluem as administrações públicas.
• Foi negociado em conformidade com as disposições de diálogo social previstas nos Tratados Europeus, que conferem o direito de os
sindicatos e empregadores a nível europeu assinarem acordos que podem transformar-se em direito da UE.
• A Comissão Europeia, apesar de ter assinado conjuntamente o Pilar Europeu dos Direitos Sociais
– que não poupa elogios ao diálogo social –, rejeitou o pedido conjunto dos sindicatos e dos empregadores para aplicar o seu acordo através de uma
proposta de diretiva para adoção do Conselho.

• É uma medida sem precedentes. A Comissão demorou mais de dois anos para enviar aos signatários do acordo um simples “não, obrigado”! Trata-se de um golpe
claro nos direitos de colegislação dos parceiros sociais no domínio social.
• Não há qualquer razão para que um inspetor de finanças não tenha os mesmos
direitos europeus em matéria de informação e consulta sobre o futuro do seu trabalho do que um consultor fiscal num banco.
• É o argumento da “igualdade de tratamento”, um importante princípio sindical e
também princípio legal europeu.
• Os direitos fundamentais dos trabalhadores à informação e consulta estão consignados na Carta dos Direitos Fundamentais da UE, no artigo 153.º, alínea e), do
TFUE, nas Convenções da OIT, na Carta Social Europeia e no Pilar Europeu dos
Direitos Sociais desde novembro de 2017.
• Ao não aplicar este acordo dos parceiros sociais, a Comissão Europeia está a defraudar 9,8 milhões de trabalhadores do setor público!
• A Federação Sindical Europeia de Serviços Públicos contestou esta decisão perante
o Tribunal de Justiça Europeu.
• Quer o Tribunal atenda ou não à reivindicação da FSESP, o argumento político das
normas sociais europeias sobre os direitos de informação e consulta em todas as
administrações públicas da UE ainda está por ganhar.
• As eleições de maio de 2019 para um novo Parlamento, que irá eleger o novo
Presidente da Comissão, constituem uma excelente oportunidade para pôr fim à
discriminação contra milhões de trabalhadores das administrações públicas!
• A nova Comissão deve anular a decisão tomada pela Comissão Juncker ou agendar
uma proposta legislativa própria que respeite o princípio da igualdade de tratamento da UE.
• É tempo para uma nova Comissão que respeite o diálogo social e respeite os direitos fundamentais dos trabalhadores à informação e à consulta.
• Não deixe 9,8 milhões de funcionários públicos às escuras!
• Dê-nos o seu apoio divulgando a mensagem deste folheto e organizando eventos!
Apoie a FSESP

Visite www.epsu.org

