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SOCIALNI DIALOG

Socialni dialog je bistven element evropskega socialnega modela, ki je bil z amsterdamsko
reformo v celoti priznan v Pogodbi. Socialnim partnerjem (predstavniki delodajalcev in
delojemalcev) je tako omogočeno, da dejavno prispevajo k oblikovanju evropske socialne
politike.

PRAVNA PODLAGA

Členi 151–156 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

CILJI

V skladu s členom 151 PDEU se spodbujanje dialoga med socialnimi partnerji priznava kot
skupni cilj Evropske unije in držav članic. Namen socialnega dialoga je izboljšati evropsko
upravljanje z vključevanjem socialnih partnerjev v odločanje in v procese izvajanja.

DOSEŽKI

A. Dvostranski socialni dialog
V skladu z izvirnim besedilom Rimske pogodbe je ena izmed nalog Komisije na socialnem
področju tudi spodbujanje tesnega sodelovanja med državami članicami v zvezi z vprašanjem
pravice do združevanja in skupnega pogajanja med delodajalci in delavci. Ta določba pa se je
začela izvajati šele mnogo let pozneje.
Cilj procesa socialnega dialoga Val Duchesse, ki se je začel leta 1985 na pobudo tedanjega
predsednika Komisije Jacquesa Delorsa, je bil vključiti predstavnike socialnih partnerjev
– Evropsko konfederacijo sindikatov (ETUC), Združenje industrijskih in delodajalskih
konfederacij Evrope (UNICE) in Evropski center za podjetja z javno udeležbo (CEEP) –
v proces notranjega trga. Na srečanjih teh socialnih partnerjev je bilo sprejetih več skupnih izjav
o zaposlovanju, izobraževanju, usposabljanju in drugih socialnih temah.
Za dvostranski socialni dialog na evropski ravni je bil leta 1992 kot glavni forum ustanovljen
Odbor za socialni dialog. Trenutno se srečuje trikrat do štirikrat letno in vključuje 64 članov
(32 predstavnikov delodajalcev in 32 predstavnikov delavcev) iz evropskih sekretariatov ali
nacionalnih organizacij. Medtem je bila z Enotnim evropskim aktom oblikovana pravna podlaga
za razvoj „socialnega dialoga na ravni Skupnosti“. Oktobra 1991 so Evropska konfederacija
sindikatov, Združenje industrijskih in delodajalskih konfederacij Evrope in Evropski center za
podjetja z javno udeležbo sprejeli skupno izjavo, v kateri so pozvali k obveznemu posvetovanju
socialnih partnerjev glede priprave zakonodaje na področju socialnih zadev in možnosti za
socialne partnerje, da se pogajajo o okvirnih sporazumih na ravni Skupnosti. Ta zahteva je bila
izpolnjena s sporazumom, ki je bil priložen maastrichtskemu protokolu o socialni politiki in so
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ga podpisale vse države članice razen Združenega kraljestva. Na nacionalni ravni so socialni
partnerji s tem dobili možnost, da direktive izvajajo na podlagi kolektivnega sporazuma.
Vključitev sporazuma o socialni politiki v Pogodbo ES po začetku veljavnosti Amsterdamske
pogodbe je končno omogočila uporabo enotnega okvira za socialni dialog v EU. Medpanožni
rezultati tega procesa so bili okvirni sporazumi o starševskem dopustu (1995), delu s krajšim
delovnim časom (1997) in delu za določen čas (1999), ki so se izvajali prek direktiv Sveta.
V skladu s členom 154 PDEU se mora na ravni Unije Komisija s socialnimi partnerji
posvetovati, preden sprejme kakršen koli ukrep na področju socialne politike. Socialni partnerji
se lahko nato odločijo, da med seboj izpogajajo sporazum o predmetu posvetovanja in tako
zaustavijo pobudo Komisije. Pogajanja lahko trajajo do devet mesecev, socialni partnerji pa
imajo naslednje možnosti:
— lahko sklenejo sporazum in skupaj Komisijo prosijo, naj predlaga sprejetje sklepa Sveta

o izvajanju, ali

— sklenejo medsebojni sporazum, ki pa ga utegnejo raje izvajati v skladu s postopki in
praksami, ki se razlikujejo glede na socialne partnerje in države članice („prostovoljni“
sporazumi oziroma kasneje „avtonomni“ sporazumi), ali

— ne morejo doseči dogovora in v tem primeru Komisija nadaljuje delo na zadevnemu
predlogu.

Pogajanja med socialnimi partnerji o okvirnem sporazumu o delavcih iz agencij za začasno
zaposlovanje so se neuspešno končala maja 2001, zato je Komisija marca 2002 sprejela predlog
direktive, ki je temeljil na soglasju med socialnimi partnerji. Po tem, ko je bil novembra 2002
predlog spremenjen, se je proces zaključil s sprejetjem Direktive 2008/104/ES. Podobno je
Komisija, potem ko so socialni partnerji odklonili sodelovanje v pogajanjih, leta 2004 predlagala
revizijo Direktive 2003/88/ES v zvezi z določenimi vidiki organizacije delovnega časa, ki je
vključevala nedavne spremembe, kot sta na primer dežurstvo (delo na poziv) in prožni tedenski
delovni čas. Glede tega nato Parlament, Komisija in Svet niso mogli doseči dogovora, evropski
socialni partnerji pa so poskušali doseči dogovor med pogajanji, ki so trajala leto dni, a so bila
ravno tako prekinjena decembra 2012 zaradi občutnih razhajanj pri obravnavi dežurstva kot
delovnega časa. Leta 2013 je Komisija ponovno začela s postopkom revizije in ocene učinka ter
leta 2015 opravila široko javno posvetovanje, istočasno pa je pripravljala poročilo o izvajanju,
kot to zahteva direktiva. Vse to bi moralo pripomoči k opredelitvi prihodnjih rezultatov revizije.
Delovni program Komisije za leto 2017 sedaj vključuje nezakonodajno pobudo o izvajanju
direktive o delovnem času. Parlament je v resoluciji z dne 19. januarja 2017 o evropskem stebru
socialnih pravic[1] pozval k posodobitvi evropskih socialnih standardov, tudi določb o delovnem
času.
Od leta 1998 dalje, ko je bil sprejet sklep Komisije o ustanovitvi posebnih organov (Sklep
Komisije 98/500/ES z dne 20. maja 1998), se je sektorski socialni dialog močno razvijal.
Ustanovljenih je bilo več odborov za glavna gospodarska področja, ki so dosegli pomembne
rezultate. Rezultat sektorskega socialnega dialoga so bili trije evropski sporazumi o organizaciji
delovnega časa v pomorstvu (1998), o organizaciji delovnega časa mobilnih delavcev
v civilnem letalstvu (2000) in o nekaterih vidikih pogojev dela mobilnih delavcev, ki opravljajo
interoperabilne čezmejne storitve v železniškem sektorju (2005). Ti sporazumi so se izvajali
s sklepom Sveta. Sporazum o zdravstveni zaščiti delavcev z dobrim ravnanjem in uporabo
kristalnega kremena ter z izdelki, ki ga vsebujejo, podpisan aprila 2006, je bil prvi večsektorski
rezultat pogajanj evropskih socialnih partnerjev. V letu 2014 je Svet z direktivo uveljavil

[1]Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0010.
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sektorski sporazum o nekaterih vidikih organizacije delovnega časa v prevozih po celinskih
plovnih poteh iz leta 2012.
Aprila 2012 so socialni partnerji v frizerstvu sklenili sporazum o jasnih smernicah na področju
varovanja zdravja in varnosti pri delu skozi celotno poklicno pot delavcev v tem sektorju
ter pozvali Svet, naj sprejme izvedbeni sklep. Ker so nekatere države članice nasprotovale
delom sporazuma, njegovo izvajanje s sklepom Sveta ni napredovalo. Namesto tega so
junija 2016 socialni partnerji v frizerskem sektorju podpisali novi evropski okvirni sporazum
o varovanju zdravja in varnosti pri delu, za katerega izvajanje je potreben sklep Sveta. V skladu
z načrtom za boljšo pripravo zakonodaje bo Komisija sedaj – preden predloži Svetu predlog
izvedbenega sklepa – opravila proporcionalno oceno vpliva, pri čemer se bo zlasti osredotočila
na reprezentativnost podpisnikov, zakonitost sporazuma v pravnem okviru Evropske unije in
njegovo skladnost z načeli subsidiarnosti in sorazmernosti. Socialni partnerji so v odprtem
pismu predsedniku Junckerju dne 21. novembra 2016 napisali, da se ne strinjajo, da se uporabi
postopek ocene vpliva, da bi s tem upravičili dejstvo, da sporazum ne bo posredovan Svetu, ki
bi sprejel izvedbeni sklep. V pismu so tudi navedli, da želijo biti v celoti obveščeni o različnih
fazah postopka ocene vpliva in o merilih za odločitev, ki jih bo uporabila Komisija.
Sporazum o delu na daljavo, sprejet maja 2002, se je prvič začel izvajati v skladu s postopki
in praksami, ki jih uporabljajo socialni partnerji in države članice. Avtonomne sporazume so
socialni partnerji sprejeli tudi leta 2004 o stresu, povezanim z delom, in o evropskem dovoljenju
za voznike, ki opravljajo čezmejne storitve interoperabilnosti, aprila 2007 o nadlegovanju in
nasilju na delovnem mestu ter marca 2010 o vključujočih trgih dela.
Po spremembah, ki jih je uvedla Amsterdamska pogodba, je postopek posvetovanja postal še
pomembnejši, saj zajema vsa področja, ki jih sedaj ureja člen 151 PDEU.
Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe je bil vključen nov člen (člen 152 PDEU), v katerem
je navedeno, da „Unija priznava in spodbuja vlogo socialnih partnerjev na ravni Unije ob
upoštevanju različnosti nacionalnih sistemov. Pospešuje dialog med socialnimi partnerji ob
upoštevanju njihove avtonomije“. Člen 153 Pogodbe o delovanju Evropske unije državam
članicam tudi omogoča, da na socialne partnerje prenesejo izvajanje sprejetega sklepa Sveta
v zvezi z ratifikacijo kolektivnega sporazuma, podpisanega na evropski ravni.
Od začetka gospodarske in finančne krize pa je socialni dialog vedno bolj trpel, ko so se
izvajali krizni ukrepi, saj so ga slabili decentralizacija, krčenje obsega pogajanj in posegi
držav na področje plačne politike. V takšnih okoliščinah in ob ugotovitvi, da so bile države,
v katerih je socialno partnerstvo najbolj trdno, najuspešnejše pri premagovanju krize, se je
nova Komisija novembra 2014 odločila ponovno začeti in okrepiti dialog s socialnimi partnerji,
zlasti v okviru nove ureditve gospodarskega upravljanja, in sicer kot pogoj za delovanje
socialnega tržnega gospodarstva Evrope. Nato sta podpredsednik Dombrovskis in komisar
Thyssen junija 2016 podpisala skupno izjavo o „novem začetku socialnega dialoga“, v kateri sta
soglašala s socialnimi partnerji, da se jih v večji meri vključi v evropski semester ter na splošno
v oblikovanje politik in pripravo zakonodaje Evropske unije, ter poudarila krepitev zmogljivosti.
V izjavi je poudarjena temeljna vloga evropskega socialnega dialoga, ki je pomemben element
pri pripravi zaposlovalne in socialne politike Evropske unije. Komisija je aprila 2017 po javnem
posvetovanju leta 2016 o evropskem stebru socialnih pravic objavila evropski steber socialnih
pravic, ki med drugim priznava pravice socialnih partnerjev do udeležbe pri oblikovanju
in izvajanju politik zaposlovanja in socialnih politik ter podpira njihovo večjo udeležbo pri
oblikovanju politik in zakonodaje ob upoštevanju različnosti nacionalnih sistemov.
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B. Tristranski socialni dialog
Že od samega začetka evropskega procesa povezovanja je imelo vključevanje gospodarskih
in socialnih zainteresiranih strani pomembno vlogo pri oblikovanju zakonodaje Skupnosti. To
potrjujeta posvetovalni odbor za premog in jeklo in evropski ekonomsko-socialni odbor. Od
šestdesetih let preteklega stoletja obstajajo številni svetovalni odbori, katerih naloga je pomagati
Komisiji pri oblikovanju posebnih politik. Na splošno te odbore, kot je odbor za socialno
varnost delavcev migrantov, sestavljajo predstavniki nacionalnih organizacij delodajalcev in
sindikatov ter predstavniki držav članic. Od leta 1970 dalje je bil ključni forum za tristranski
socialni dialog na evropski ravni stalni odbor za zaposlovanje z 20 predstavniki socialnih
partnerjev, ki so bili enakopravno porazdeljeni med sindikate in organizacije delodajalcev.
Leta 1999 je bila opravljena reforma odbora, ki se je v celoti vključil v usklajeno evropsko
strategijo zaposlovanja. Na podlagi skupnega prispevka socialnih partnerjev k vrhunskemu
srečanju v Laeknu decembra 2001 je Svet marca 2003 ustanovil tristranski socialni vrh za rast in
zaposlovanje (Sklep Sveta 2003/174/ES), ki je nadomestil odbor za zaposlovanje. Vrh omogoča
lažje posvetovanje med Svetom, Komisijo in socialnimi partnerji o gospodarskih, socialnih in
zaposlitvenih vprašanjih. Srečuje se najmanj enkrat letno, eno od srečanj pa mora biti pred
spomladanskim zasedanjem Evropskega sveta.
Proces, ki se je razvijal od leta 1997 dalje, se je formaliziral, vrh pa sedaj uradno sestavljajo
trenutno predsedstvo Sveta EU in dve naslednji predsedstvi, Komisija in socialni partnerji.
Tri predsedstva Sveta praviloma zastopajo voditelji držav ali vlad in ministri, pristojni za
zaposlovanje in socialne zadeve; Komisija ima ravno tako dva predstavnika: običajno jo
zastopata njen predsednik in komisar, odgovoren za zaposlovanje in socialne zadeve. Člani,
ki zastopajo socialne partnerje, sestavljajo dve enako veliki delegaciji, v katerih sodeluje
10 predstavnikov delavcev in 10 predstavnikov delodajalcev; pri tem je treba posebno pozornost
namenjati zagotavljanju uravnotežene udeležbe moških in žensk. Vsako skupino sestavljajo
delegati evropskih medpanožnih organizacij, ki zastopajo splošne interese ali pa posebne
interese nadzornih ali vodstvenih kadrov in malih ali srednjih podjetij na evropski ravni.
Evropska konfederacija sindikatov (ETUC) skrbi za tehnično usklajevanje delavske delegacije,
Združenje evropskih industrijskih in delodajalskih konfederacij (UNICE) pa za tehnično
usklajevanje delodajalske delegacije. Z ratifikacijo Lizbonske pogodbe se vloga tristranskega
socialnega vrha za rast in zaposlovanje sedaj priznava s členom 152 PDEU.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Parlament je mnenja, da je socialni dialog bistven element v tradicijah držav članic, in poziva
k večji vlogi „trialoga“ na evropski ravni. Njegov Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
je pred pripravo poročil ali mnenj o vprašanjih, ki jih zadevajo, socialne partnerje na ravni
EU večkrat pozval, naj predstavijo svoja stališča. Evropski parlament tudi pogosto opominja
Komisijo na potrebo po skladni politiki na področju razmerij med delavci in delodajalci na
evropski ravni, v kateri bi socialni partnerji morali igrati ključno vlogo. Z Lizbonsko pogodbo
je bila uvedena jasna pravica Evropskega parlamenta do obveščenosti o izvajanju kolektivnih
sporazumov, sprejetih na ravni Unije (člen 155 Pogodbe o delovanju Evropske unije), in
o pobudah Komisije za spodbujanje sodelovanja med državami članicami v skladu s členom 156
Pogodbe o delovanju Evropske unije, vključno z vprašanji glede pravice združevanja in
kolektivnih pogajanj med delodajalci in delavci.
Sredi gospodarske krize je Parlament opozoril, da je socialni dialog bistven za doseganje
ciljev zaposlovanja iz strategije EU 2020 (2009/2220(INI)). Januarja 2012 je poudaril, da bodo
priporočila iz letnega pregleda rasti zaradi osredotočanja na fiskalno konsolidacijo ovirala

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2009/2220(INI)
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tudi socialni dialog in ne zgolj ustvarjanja novih delovnih mest in socialnega varstva. Poleg
tega je Parlament v resoluciji o ciklu evropskega semestra v letu 2017[2] ponovno poudaril
pomen socialnega dialoga in pozval k okrepitvi vloge socialnih partnerjev v novem procesu
gospodarskega upravljanja. Od leta 2014 se je njihova udeležba na ravni EU nekoliko izboljšala,
čeprav se razmere na nacionalni ravni še vedno razlikujejo, socialni partnerji pa menijo, da je
njihova udeležba na obeh ravneh informativne in ne dejansko posvetovalne narave. Parlament
je – kar zadeva programe gospodarskega prilagajanja v državah, ki jih je kriza najbolj prizadela
– v svoji resoluciji z dne 13. marca 2014 o vidikih zaposlovanja in socialnih vidikih vloge in
delovanja trojke (Evropska centralna banka, Komisija in Mednarodni denarni sklad) v zvezi
z državami v programu evroobmočja poudaril, da bi morali v prvotno oblikovanje programov
vključiti socialne partnerje na nacionalni ravni ali se posvetovati z njimi.
Parlament je v resoluciji z dne 19. januarja 2017 o evropskem stebru socialnih pravic[3] ponovno
poudaril svoje stališče in pozval Komisijo, naj izboljša dejansko podporo za okrepitev in
spoštovanje socialnega dialoga na vseh ravneh in v vseh sektorjih.
Marion Schmid-Drüner
06/2017

[2]Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0039.
[3]Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0010.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2017)0039
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