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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om grænseoverskridende kollektive overenskomstforhandlinger og tværnational social 
dialog
(2012/2292(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 3, stk. 3, og artikel 6, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union 
(TEU),

– der henviser til artikel 9, 151, 152, 154, 155 og 156 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (TEUF), 

– der henviser til artikel 12 og 28 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder og artikel 52, stk. 3, og artikel 53 samt præamblen og de relevante 
forklaringer,

– der henviser til artikel 11 i den europæiske menneskerettighedskonvention, 

– der henviser til artikel 5 og 6 i den (reviderede) europæiske socialpagt, 

– der henviser til Kommissionens afgørelse 98/500/EF af 20. maj 1998 om oprettelse af 
sektordialogudvalg til fremme af dialogen mellem arbejdsmarkedets parter på europæisk 
plan,

– der henviser til arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene af 10. september 
2012 med titlen "Tværnationale virksomhedsaftaler: udnyttelse af potentialet i social 
dialog" (SWD(2012)0264),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 18. april 2012 med titlen "Et opsving med 
høj beskæftigelse" (COM(2012)0173), 

– der henviser til rapporten fra Kommissionens ekspertgruppe om tværnationale 
virksomhedsaftaler af 31. januar 2012,

– der henviser til det reviderede arbejdsdokument fra Kommissionens ekspertgruppe om 
tværnationale virksomhedsaftaler af 31. januar 2012,

– der henviser til Kommissionens grønbog af 17. januar 2012 med titlen "Omstruktureringer 
og foregribelse af forandringer: Hvilken lære kan vi drage af den økonomiske krise?" 
(COM(2012)0007) og det ledsagende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene 
af 17. januar 2012 om omstrukturering i Europa 2011 ("Restructuring in Europe 2011" 
(SEC(2012)0059), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. oktober 2010 med titlen "En integreret 
industripolitik for en globaliseret verden – Fokus på konkurrenceevne og bæredygtighed" 
(COM(2010)0614),

– der henviser til Kommissionens undersøgelse af 2. juli 2008 med titlen "Mapping of 
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transnational texts negotiated at corporate level" (EMPL F2 EP/bp 2008 (D) 14511),

– der henviser til arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene af 2008 med titlen 
"The role of transnational company agreements in the context of increasing international 
integration" (SEC(2008)2155),

– der henviser til Kommissionens rapport med titlen "Transnational collective bargaining: 
Past, present and future" (februar 2006), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse om Den Social- og Arbejdsmarkedspolitiske 
Dagsorden (COM(2005)0033), 

– der henviser til ILO-konventionerne om arbejdsklausuler (offentlige kontrakter) (nr. 94), 
og om kollektive forhandlinger (nr. 154),

– der henviser til ILO-erklæringen af 10. juni 2008 om social retfærdighed for en fair 
globalisering,

– der henviser til ILO-erklæringen om grundlæggende principper og rettigheder på 
arbejdspladsen, der blev vedtaget i 1998, 

– der henviser til ILO's konventioner vedrørende universelle grundlæggende arbejdsnormer 
med hensyn til (bl.a.): foreningsfrihed og retten til at føre kollektive forhandlinger (nr. 87 
(1948) og nr. 98 (1949)) og ligebehandling i beskæftigelsen (nr. 100 (1951) og 111 
(1958)),

– der henviser til sin undersøgelse om håndhævelsen af arbejdstagernes rettigheder 
("Enforcement of Fundamental Workers' Rights") udarbejdet af Udvalget om 
Beskæftigelse og Sociale Anliggender (september 2012), 

– der henviser til sin undersøgelse om grænseoverskridende kollektive 
overenskomstforhandlinger og tværnational social dialog ("Cross-border collective 
bargaining and transnational social dialogue") udarbejdet af Udvalget om Beskæftigelse 
og Sociale Anliggender (juni 2011),

– der henviser til sin beslutning af 15. januar 2013 med henstillinger til Kommissionen om 
information og høring af arbejdstagere, foregribelse og styring af omstruktureringer1, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkningen fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
udtalelsen fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A7-0000/2013),

A. der henviser til, at antallet af europæiske tværnationale virksomhedsaftaler har taget 
væsentligt til, og at dette er et tegn på en fremskridende integration af 
arbejdsmarkedsrelationerne i Europa;

B. der henviser til, at der ikke findes nogen indenretslige og/eller udenretslige 
                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0005.
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tvistbilæggelsesmekanismer til brug for fortolkningen og gennemførelsen af disse aftaler;

C. der henviser til, at den retlige status er uklar for disse aftaler på europæisk plan og i 
forhold til de nationale retssystemer; 

D. der henviser til, at der ikke findes nogen retlig ramme for disse aftaler hverken på 
internationalt eller europæisk plan; 

E. der henviser til, at hver enkelt medlemsstat i Unionen har sit eget system for forholdet 
mellem arbejdsmarkedets parter på grundlag af forskellige historiske udviklinger og 
traditioner, som man skal respektere, og som ikke behøver at harmoniseres;

F. der henviser til, at den europæiske sociale dialog særligt kendetegner sig derved, at den på 
en innovativ måde fremmer bevarelsen af og væksten i beskæftigelsen, forbedringen af 
arbejdsvilkårene og dermed en forøget velstand for dem, der er beskæftiget i tværnationale 
virksomheder, samtidig med at den fri forhandlingsret bevares; 

G. der henviser til, at EU anerkender foreningsfriheden og retten til kollektive 
overenskomstforhandlinger som grundlæggende rettigheder;

1. henviser til, at denne beslutning omhandler europæiske tværnationale virksomhedsaftaler, 
der indgås af europæiske fagforeningsforbund og europæiske arbejdsgivere eller 
arbejdsgiverforbund, og konstaterer, at beslutningen ikke omhandler internationale 
tværnationale virksomhedsaftaler, der undertegnes af internationale fagforeningsforbund 
og med virksomheder;

2. foreslår, at der på mellemlang sigt vedtages en fakultativ europæisk retlig ramme for disse 
europæiske tværnationale virksomhedsaftaler;

Fakultativ retlig ramme for europæiske tværnationale virksomhedsaftaler 

3. understreger arbejdsmarkedets parters uafhængighed, på grundlag af hvilken de kan 
indlede forhandlinger og indgå aftaler på alle områder;

4. opfordrer arbejdsmarkedets parter til at støtte sig til en fakultativ europæisk retlig ramme, 
således at eventuelle problemstillinger kan undgås allerede inden for forhandlinger på 
europæisk plan, og så de henvises til løsningsmuligheder, der har vist sig at være nyttige 
og effektive;

5. understreger, at anvendelsen af en sådan fakultativ retlig ramme skal være frivillig for 
arbejdsmarkedets parter;

6. forlanger, at de repræsentative europæiske fagforeningsforbund udelukkende forhandler 
og indgår europæiske tværnationale virksomhedsaftaler; konstaterer, at hvis et europæisk 
fagforeningsforbund ikke har aftalt en intern procedure for tildeling af 
forhandlingsmandat, kan aftalerne kun indgås af repræsentative nationale fagforeninger; 
mener, at europæiske samarbejdsudvalg bør inddrages omfattende i forhandlingerne;

7. forlanger, at faren for, at nationale kollektive overenskomster og nationale 
virksomhedsaftaler modarbejdes eller hæmmes af en europæisk virksomhedsaftale, 
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imødegås ved hjælp af en begunstigelsesklausul eller en bestemmelse om ikke-forringelse; 

8. anbefaler at indføre mekanismer til udenretslig tvistbilæggelse; mener, at der bør indgås 
aftale om et første ad hoc-kontaktpunkt på virksomhedsplan i de europæiske tværnationale 
virksomhedsaftaler for at tilvejebringe en løsning i tilfælde af konflikter mellem de 
kontraherende parter;

9. anbefaler desuden at indføre en europæisk myndighed for udenretslig tvistbilæggelse som 
næste skridt for med deltagelse af de kontraherende parter at udvikle og derefter 
gennemføre en bæredygtig løsning, hvorved tvistbilæggelsesmyndigheden på anmodning 
fra de europæiske arbejdsmarkedsparter frivilligt og fra sag til sag mødes med henblik på 
at bilægge konflikter udenretsligt;

10. anbefaler i lyset af den tiltagende tværnationalisering af arbejdsmarkedsrelationerne på 
mellemlang sigt i de kommende år at opbygge en selvstændig treleddet kompetence inden 
for arbejdsstridigheder;

11. anbefaler, at der fastlægges væsentlige kriterier for europæiske tværnationale 
virksomhedsaftaler, der klarlægger de forhandlende parter, og hvis resultat de bør 
fastholde skriftligt med henblik på at undgå senere problemer med fortolkningen og 
gennemførelsen; konstaterer, at navnlig bemyndigelsesproceduren, dvs. klarlæggelse af 
legitimitet og repræsentativitet af de forhandlende kontraherende parter, sted og dato for 
kontraktindgåelsen, det indholdsmæssige og geografiske anvendelsesområde, 
begunstigelsesprincippet og "bestemmelsen om ikke-forringelse", gyldighedsperioden, 
forudsætningerne for en opsigelse og tvistbilæggelsesmekanismerne henhører heriblandt; 

12. henviser til klage nr. 85/2012 fra Den Europæiske Komité for Sociale Rettigheder i Laval-
sagen og forlanger, at retten til gennemførelse af også grænseoverskridende kollektive 
foranstaltninger sikres; 

13. glæder sig over de aktiviteter, som Kommissionen stiller til rådighed med henblik på 
erfaringsudveksling mellem arbejdsmarkedets parter og eksperter for at understøtte dem, 
som f.eks. indsamling af eksempler, opbygning af databanker og gennemførelse af 
undersøgelser; 

14. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og de nationale 
parlamenter. 
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BEGRUNDELSE

Virksomhedsstrategier som koncentration om kernevirksomhed, decentraliserede 
produktionsenheder, udnyttelse af lavtlønslande, lavprispolitik og opnåelse af 
markedstilgange ved samtidig tilpasning af produkterne og tjenesteydelserne til kundernes 
ønsker i stadig kortere tidsperioder fører til store og hurtige forandringer af den virksomhed, 
der fremstiller produkterne eller udbyder tjenesterne. Dette fører til permanente svingninger 
inden for ordregivning, organisationsændringer og omstruktureringer, der indvirker på de 
ansatte. Virksomhederne overfører herved oftest sine produktionssystemer og 
virksomhedsstrukturer til alle de bedrifter, der hører til virksomheden. 
Gennem den tiltagende tværnationalisering af koncernledelse er der et øget behov for 
grænseoverskridende arbejdspolitiske problemløsninger1.
For arbejdstagerne ender rækkevidden af arbejds- og socialretlige systemer dog i reglen ved 
den respektive landegrænse. I mange virksomheder er arbejdsmarkedets parter derfor enedes 
om aftaler for at håndtere disse omvæltninger. Denne proces med tværnationalisering må ikke 
foregå på bekostning af de strukturelt svagere arbejdstagere eller tilmed resultere i ren 
løndumping og social dumping. 

Driftige virksomheder med godt arbejde og en høj beskæftigelseskvote er den ideelle tilstand, 
der kun vil kunne opnås ved hjælp af en social dialog af høj kvalitet baseret på retsforskrifter.

Bestemmelser i rettens skygge
De aftaler, der er indgået mellem repræsentanter arbejdstagere og arbejdsgivere, er imidlertid 
meget forskellige, fra deres betegnelse (aftale, erklæring, adfærdskodeks, virksomhedsaftale, 
kollektive overenskomster) til de kontraherende parter eksisterer der mange forskellige 
former. Jo flere aftaler, der er, desto mere nødvendigt er det at definere de enkelte former2. Så 
længe der imidlertid ikke findes nogen bindende definitioner, vil der fortsat være mulighed 
for en forskellig opfattelse, hvilket resulterer i forskelligartede systemer for forholdet mellem 
arbejdsmarkedets parter;
Det er utroligt, at der på trods af de manglende retlige forskrifter, bestemmelsernes 
forskellighed og de mange problemer forbundet hermed3, overhovedet er blevet indgået så 
mange tværnationale aftaler.

Mens Kommissionen4 har registreret ca. 215 tekster fra 138 virksomheder, der omfattede over 
10 millioner ansatte i sin databank, går BUSINESSEUROPE5 kun ud fra 100 virksomheder, 
der har deres hjemsted i Europa og tilsvarende har indgået aftaler.

Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation (EFS) registrerer ca. 220 tekster af 

                                               
1 Müller, Thorsten/ Platzer, Hans-Wolfgang, Rüb, Stefan, `Transnationale Unternehmensvereinbarungen und die 
Vereinbarungspolitik Europäischer Betriebsräte, Düsseldorf 2013, s. 94.
2 http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/transnationalcompany 
agreement.htm
3 Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 10. september 2012 med titlen "tværnationale 
virksomhedsaftaler: udnyttelse af potentialet i social dialog" (SWD(2012)0264). 
4 Det drejer sig om internationale og europæiske aftaler:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1141
5 http://www.businesseurope.eu/Content/Default.asp?PageID=568&DocID=31047
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forskellig art (aftaler, protokoller, erklæringer), der blev indgået af 138 virksomheder1. De 
vedrører på verdensplan mere end 10 millioner arbejdstagere, der imidlertid op til 85 % 
regnes som europæiske aftaler på grund af deres geografiske anvendelsesområde.
Det voksende antal aftaler viser en stigende tværnationalisering af arbejdsmarkedsforholdene 
i Europa. Ud over de økonomiske årsager (se ovenfor) har de bestemmelser på dette område, 
som oprindeligt blev vedtaget i Europa, tilskyndet denne udvikling juridisk set, f.eks. 
direktiverne om de europæiske samarbejdsudvalg2, om medarbejderindflydelse i et europæisk 
selskab3, om udstationering af arbejdstagere4 og om information og høring af arbejdstagere5. 
Forhandlingsprocesserne på området for europæiske samarbejdsudvalg har takket være 
grænseoverskridende interaktion bidraget til en horisontal og vertikal europæisering af 
arbejdsmarkedsrelationerne i virksomhederne6.

Kollektive overenskomster og europæiske tværnationale virksomhedsaftaler 
Når det gælder europæiske tværnationale virksomhedsaftaler, er der oftest ikke tale om 
kollektive overenskomster i klassisk forstand, der indgås på nationalt plan mellem 
fagforeninger og arbejdsgivere eller arbejdsgiverforbund i en national retlig ramme, hvortil 
også hører kollektive skridt. Klassiske kollektive overenskomster omfatter bl.a. lønninger (i 
de fleste medlemsstater) og arbejdstiden. 
Det kan i det enkelte tilfælde være svært at afgøre, hvor grænsen går mellem de to sfærer. Det 
skyldes også, at hver enkelt af EU's medlemsstater har sit eget system for forholdet mellem 
arbejdsmarkedets parter, dvs. et system for, hvordan arbejdsgivere, arbejdstagere og staten 
regulerer arbejdsmarkedsforholdene. 
Man kan i øjeblikket ikke tale om europæiske kollektive overenskomster, også selv om der 
findes enkelte modeller for koordination af overenskomster, f.eks. Doorn-gruppen7. Denne 
koordination foregår imidlertid mellem fagforeninger, og kun få brancher deltager heri. 

Det er svært at forestille sig harmoniserede europæiske kollektive overenskomster i lyset af de 
forskellige systemer for forholdet mellem arbejdsmarkedets parter. I de fleste medlemsstater 
er den frie forhandlingsret forankret i lovgivningen, i forfatningsmæssige bestemmelser eller 
som en grundlæggende rettighed. Derudover er det på nationaløkonomisk plan svært at 
etablere et europæisk system for kollektive overenskomster på mellemlang sigt. Den primære 
opgave for de europæiske arbejdsmarkedsparter vil blive at finde en ramme for tværnationale 
kollektive overenskomstforhandlinger på mellemlang sigt.
Allerede nu findes der imidlertid grænseoverskridende kollektive overenskomstforhandlinger, 
for hvilke retten til kollektive foranstaltninger også skal garanteres entydigt, som det kræves i 
betænkningen af Andersson8. Der er brug for en løsning på sagerne Viking og Laval, som 

                                               
1 http://www.etuc.org/IMG/pdf/EN-ETUC-Position-on-TCA-2.pdf
2 94/45/EF, ændret ved direktiv 2009/38/EF.
3 2001/86/EF.
4 96/71/EF.
5 2002/14/EF.
6 Rüb, Stefan/ Platzer, Hans-Wolfgang/ Müller, Thorsten "Transnationale Unternehmensvereinbarungen – Zur 
Neuordnung der Arbeitsbeziehungen in Europa", Berlin 2011 , s. 245.
7 http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/doorngroup.htm
8 Betænkning af Andersson (2008/2085(INI)) af 30.9.2008 (A6-0370/2008).
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ikke opnåedes med forslaget til Monti II-forordningen1. I lyset af den undersøgelse, som 
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender gav i opdrag, og som tydeligt viser, 
hvordan udøvelsen af kollektive rettigheder i nogle medlemsstater vanskeliggøres eller 
forringes2, er det endnu mere nødvendigt at finde en løsning.

De europæiske tværnationale virksomhedsaftaler er ganske vist ikke europæiske kollektive 
aftaler i klassisk forstand, men indholdet forandrer sig3. Mens det i begyndelsen mest 
handlede om information og uddannelse, handler det i stigende grad om 
videreuddannelsesforanstaltninger, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, udflytninger og 
omstruktureringsforanstaltninger4. Derfor kan de to reguleringsniveauer i fremtiden i højere 
grad samvirke.

Europæiske tværnationale virksomhedsaftalers mandat og repræsentativitet
Et yderst vigtigt og svært spørgsmål for de europæiske arbejdsmarkedsparter er spørgsmålet 
om bemyndigelsesprocedurer og repræsentativitet5 hos dem, der fører forhandlingerne og 
undertegner aftalerne. Dette bør være klart, gennemsigtigt og letforståeligt. De fleste 
europæiske fagforeningsforbund har allerede udviklet retningslinjer internt i organisationen6. 

De europæiske samarbejdsudvalg og arbejdstagerrepræsentanter i europæiske selskaber (SE) 
indleder ganske vist ofte drøftelserne, som senere fører til aftaler. Kun europæiske 
fagforeningsforbund kan dog indgå europæiske tværnationale virksomhedsaftaler. Kun de kan 
på demokratisk vis bemyndiges af de nationale fagforeninger, og kun de repræsenterer 
anerkendte nationale fagforeninger. 
Dermed kan den frie forhandlingsret sikres i national sammenhæng trods den allerede 
gennemførte kobling mellem de to sfærer. Desuden bliver såvel forhandlings- som 
gennemførelsesprocessen mere bindende. Det er fordi, fagforeningerne i de fleste lande også 
direkte deltager på nationalt niveau og garanterer, at de europæiske bestemmelser er 
forenelige med nationale bestemmelser.

Udenretslig tvistbilæggelse
I systemerne for forholdet mellem arbejdsmarkedets parter findes der alt efter den enkelte 
medlemsstat forskellige former for udenretslig tvistbilæggelse. Fordelen består deri, at 
forhandlingsparterne selv deltager i udarbejdelsen af løsningerne, og at der ikke træffes 
beslutninger af tredjemand. Derfor anbefales her særlig mægling, da de berørte parter her selv 
finder frem til en løsning, samtidig med at der sikres en retfærdig procedure. Her bør der tages 
højde for erfaringer fra andre områder og/eller indsamles eksempler, f.eks. mægling, 

                                               
1 Monti-II Rådets forordning om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af 
etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser (COM(2012)0130, Bruxelles, af 21.3.2012.
2 Europa-Parlamentets undersøgelse om håndhævelse af arbejdstagernes grundlæggende rettigheder, givet i 
opdrag af Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, september 2012.
3 EUROACTA 02/2012: European Action on Transnational Company Agreements: a stepping stone towards a 
real internationalisation of industrial relations/ Europäische Entwicklungen zu Transnationalen 
Betriebsvereinbarungen: TBV: ein Meilenstein auf dem Weg zur Internationalisierung der Beziehungen 
zwischen den Tarifpartnern?
4 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?jsp?catId=978&langId=en
5 Meddelelse fra Kommissionen "Reformpartnerskaber i et udvidet Europa – Øge den europæiske sociale dialogs 
bidrag" “ (COM(2004)0557).
6 F.eks. hos IndustriAll og Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation.
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forligsprocedure og loven om arbejdsretten ("Betriebsverfassungsgesetz" i Tyskland).

Alternativer til lovgivning
Til dags dato findes der ingen lovgivning om europæiske tværnationale aftaler. Temaet 
henhører ganske vist under international privatret, men Bruxelles I og Rom I omfatter ikke 
kollektive aftaler. 

Selv en aftale, der indgås i et retsligt vakuum, ville da kunne underkastes domstolskontrol. Et 
sådant spring ville være for ekstremt og ville tage tilstrækkelig hensyn til 
arbejdsmarkedsparternes uafhængighed og den sociale dialog.
Et direktiv eller en forordning uden fakultativ karakter ville heller ikke være den rette løsning, 
da deres anvendelse er bindende.
Aftalen om, at en medlemsstats nationale retssystem finder anvendelse, er ingen løsning, 
eftersom dette retssystem ville være fremmed og ikke anvendeligt for alle de dele af 
virksomheden, der befinder sig i et andet land. Desuden ville en sådan løsning ikke tage 
hensyn til disse aftalers oprindelige europæiske tværnationale karakter og til 
tværnationaliseringen af arbejdsmarkedsrelationerne på europæisk plan. 


