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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

rajatylittävistä työehtosopimuksista ja kansainvälisestä työmarkkinaosapuolten 
vuoropuhelusta
(2012/2292(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 3 kohdan ja 6 artiklan 
3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 9, 151, 152, 154, 
155 ja 156 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 12 artiklan, 28 artiklan, 52 artiklan 
3 kohdan ja 53 artiklan sekä johdanto-osan ja asiaankuuluvat selitykset,

– ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen 11 artiklan,

– ottaa huomioon (tarkistetun) Euroopan sosiaalisen peruskirjan 5 ja 6 artiklan,

– ottaa huomioon 20. toukokuuta 1998 annetun komission päätöksen 98/500/EY 
työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua Euroopan tasolla edistävien alakohtaisten 
neuvottelukomiteoiden perustamisesta,

– ottaa huomioon 10. syyskuuta 2012 laaditun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan 
”Transnational company agreements: realising the potential of social dialogue” 
(SWD(2012)0264),

– ottaa huomioon 18. huhtikuuta 2012 annetun komission tiedonannon ”Tavoitteena 
työllistävä elpyminen” (COM(2012)0173),

– ottaa huomioon 31. tammikuuta 2012 laaditun komission asiantuntijaryhmän raportin 
ylikansallisista yrityskohtaisista sopimuksista,

– ottaa huomioon 31. tammikuuta 2012 laaditun komission asiantuntijaryhmän tarkistetun 
työasiakirjan ylikansallisista yrityskohtaisista sopimuksista,

– ottaa huomioon 17. tammikuuta 2012 julkaistun komission vihreän kirjan 
”Rakennemuutos ja muutosten ennakointi: mitä viimeaikaisista kokemuksista on opittu?”
(COM(2012)0007) ja 17. tammikuuta 2012 laaditun siihen liittyvän komission yksiköiden 
valmisteluasiakirjan ”Restructuring in Europe 2011” (SEC(2012)0059),

– ottaa huomioon 27. lokakuuta 2010 annetun komission tiedonannon ”Globalisaation 
aikakauden yhdennetty teollisuuspolitiikka – Kilpailukyky ja kestävyys keskeiselle 
sijalle” (COM(2010)0614),

– ottaa huomioon 2. heinäkuuta 2008 laaditun komission katsauksen ”Mapping of 
transnational texts negotiated at corporate level” (EMPL F2 EP/bp 2008 (D) 14511),
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– ottaa huomioon 2008 laaditun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan ”The role of 
transnational company agreements in the context of increasing international integration” 
(SEC(2008)2155),

– ottaa huomioon komission raportin ”Transnational collective bargaining: Past, present and 
future” (helmikuu 2006),

– ottaa huomioon 9. helmikuuta 2005 annetun komission tiedonannon ”Sosiaalipoliittinen 
ohjelma” (COM(2005)0033),

– ottaa huomioon Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimukset työlausekkeista 
välikirjoissa (yleissopimus nro 94) ja kollektiivisesta neuvottelumenettelystä 
(yleissopimus nro 154),

– ottaa huomioon ILO:n 10. kesäkuuta 2008 hyväksymän julistuksen sosiaalisesti 
oikeudenmukaisesta globalisaatiosta,

– ottaa huomioon vuonna 1998 annetun ILO:n julistuksen työelämän perusperiaatteista ja 
-oikeuksista,

– ottaa huomioon ILO:n yleissopimukset yleisistä työntekijöitä koskevista perusnormeista, 
joita ovat (muiden muassa) järjestäytymisvapaus ja oikeus kollektiivisiin neuvotteluihin 
(yleissopimukset nro 87 (1948) ja 98 (1949) sekä syrjimättömyys työssä (yleissopimukset 
nro 100 (1951) ja 111 (1958),

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan teettämän tutkimuksen 
”Enforcement of Fundamental Workers’ Rights” (syyskuu 2012),

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan teettämän tutkimuksen 
”Cross-border collective bargaining and Social Affairs” (syyskuu 2011),

– ottaa huomioon 15. tammikuuta 2013 antamansa päätöslauselman suosituksista 
komissiolle työntekijöille tiedottamisesta ja heidän kuulemisestaan sekä 
rakennemuutoksen ennakoimisesta ja hallinnoinnista1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan;

– ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä naisten 
oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnon (A7-0000/2013);

A. toteaa, että eurooppalaisten ylikansallisten yrityskohtaisten sopimusten lukumäärä on 
kasvanut huomattavasti ja että tämä osoittaa, että eurooppalaisista työmarkkinasuhteista 
on tulossa entistä tiiviimpiä;

B. toteaa, että ei ole olemassa oikeudellisia ja/tai tuomioistuinten ulkopuolisia menettelyjä 
näitä sopimuksia tulkittaessa ja sovellettaessa syntyvien riitojen ratkaisemiseksi;

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0005.
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C. katsoo, että näiden sopimusten oikeudellinen asema Euroopan tasolla ja suhteessa 
kansallisiin oikeusjärjestelmiin on epäselvä;

D. toteaa, että näille sopimuksille ei ole oikeudellisia puitteita kansainvälisellä tasolla eikä 
EU:n tasolla;

E. ottaa huomioon, että kullakin EU:n jäsenvaltiolla on oma, erilaiseen historialliseen 
kehitykseen ja perinteisiin perustuva työmarkkinasuhteita koskeva järjestelmänsä, jota on 
noudatettava ja joka ei kaipaa yhdenmukaistamista;

F. toteaa, että eurooppalaisen työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelun erityispiirteenä 
on se, että vuoropuhelulla edistetään työllisyyden kasvun jatkumista, työolojen 
kehittämistä ja lisätään näin ollen monikansallisten yritysten työntekijöiden hyvinvointia 
innovatiivisin keinoin ja säilytetään samalla työehtosopimuksia koskeva kansallinen 
itsemääräämisoikeus;

G. toteaa, että EU pitää kokoontumisvapautta ja kollektiivista neuvotteluoikeutta 
perusoikeuksina;

1. huomauttaa, että tämä päätöslauselma koskee eurooppalaisten ammattijärjestöjen sekä 
eurooppalaisten työnantajien tai työnantajajärjestöjen tekemiä eurooppalaisia 
ylikansallisia yrityskohtaisia sopimuksia yleisesti alakohtaisella tasolla ja että 
päätöslauselma ei koske kansainvälisiä ylikansallisia yrityskohtaisia sopimuksia, joita 
kansainväliset ammattiliitot ovat tehneet yritysten kanssa;

2. ehdottaa, että keskipitkällä aikavälillä hyväksytään näitä eurooppalaisia ylikansallisia 
yrityskohtaisia sopimuksia koskevat valinnaiset eurooppalaiset oikeudelliset puitteet;

Eurooppalaisia ylikansallisia yrityskohtaisia sopimuksia koskevat valinnaiset 
oikeudelliset puitteet

3. korostaa työmarkkinaosapuolten itsenäisyyttä, jonka ansiosta ne voivat ryhtyä 
neuvotteluihin ja tehdä sopimuksia kaikilla tasoilla;

4. ehdottaa, että työmarkkinaosapuolet tukeutuvat valinnaisiin eurooppalaisiin oikeudellisiin 
puitteisiin välttääkseen, jopa ennen Euroopan tasolla käytäviä neuvotteluja, tietyt 
mahdolliset ongelmat lähtöpisteessä ja kiinnittääkseen huomionsa sääntelyvaihtoehtoihin, 
jotka ovat osoittautuneet hyödyllisiksi ja tehokkaiksi;

5. korostaa, että tällaisten valinnaisten puitteiden soveltamisen olisi oltava 
työmarkkinaosapuolille vapaaehtoista;

6. kehottaa edustuksellisia eurooppalaisia ammattiliittoja neuvottelemaan ja tekemään 
ainoastaan eurooppalaisia ylikansallisia yrityskohtaisia sopimuksia; toteaa, että jos 
eurooppalainen ammattiliitto ei ole sopinut mistään sisäisestä neuvotteluvaltuuksien 
myöntämistä koskevasta menettelystä, sopimuksia voivat tehdä ainoastaan edustukselliset 
kansalliset ammattijärjestöt; katsoo, että eurooppalaisten yritysneuvostojen olisi oltava 
täysimääräisesti mukana neuvotteluissa;
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7. kehottaa sisällyttämään sopimuksiin suosituimmuuslausekkeen (most favourable clause) 
ja taantuman välttämistä koskevan lausekkeen (non-regression clause), jotta vältetään 
vaara, että eurooppalainen ylikansallinen yrityskohtainen sopimus aiheuttaisi kansallisten 
työehtosopimusten ja kansallisten yrityskohtaisten sopimusten kiertämistä tai heikentää 
niitä;

8. suosittaa ottamaan käyttöön tuomioistuinten ulkopuolisia riitojenratkaisumenettelyjä;
katsoo, että eurooppalaisissa ylikansallisissa yrityskohtaisissa sopimuksissa olisi sovittava 
ensimmäisestä tilapäisestä yrityksen tasoisesta yhteyspisteestä ratkaisujen löytämiseksi 
sopimuspuolten välisiin konflikteihin;

9. suosittelee lisäksi, että toisena vaiheena perustetaan tuomioistuinten ulkopuolisista 
riitojenratkaisumenettelyistä vastaava elin, joka laatii ja sitten toteuttaa yhdessä 
sopimuspuolten kanssa kestävän ratkaisun; katsoo, että riitojenratkaisusta vastaavaa elintä 
olisi käytettävä eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten pyynnöstä vapaaehtoisesti ja 
tapauskohtaisesti tuomioistuinten ulkopuoliseen riitojen ratkaisemiseen;

10. ottaa huomioon entistä kansainvälistyneemmät työmarkkinasuhteet ja suosittaa 
perustamaan muutaman vuoden kuluessa kolmitasoisen eurooppalaisista 
työtuomioistuimista koostuvan riippumattoman järjestelmän;

11. suosittelee laatimaan eurooppalaisia ylikansallisia yrityskohtaisia sopimuksia koskevat 
perusperiaatteet, joista neuvottelevien osapuolten olisi keskusteltava ja jotka niiden olisi 
vahvistettava kirjallisesti, jotta vältetään niiden myöhempää tulkintaa ja soveltamista 
koskevat ongelmat; huomauttaa, että niiden olisi katettava erityisesti seuraavat seikat:
valtuuksia koskeva menettely, toisin sanoen sopimuksia tekevien osapuolten legitimiteetin 
ja edustuksellisuuden selkeyttäminen, sopimuksen tekopaikka ja päiväys, sisältöä ja 
maantieteellistä laajuutta koskeva soveltamisala, suosituimmuuslauseke ja taantuman 
välttämistä koskeva lauseke, voimassaoloaika, sopimuksen irtisanomista koskevat 
edellytykset ja riitojenratkaisumenettelyt;

12. kiinnittää huomiota valitukseen nro 85/2012 (asia Laval), joka on käsiteltävänä Euroopan 
talous- ja sosiaalikomiteassa, ja kehottaa varmistamaan oikeuden panna täytäntöön 
rajatylittäviä työehtosopimuksia koskevia toimenpiteitä;

13. suhtautuu myönteisesti toimiin, joita komissio on toteuttanut työmarkkinaosapuolten ja 
asiantuntijoiden välisen kokemusten vaihdon tueksi, kuten esimerkkien kerääminen, 
tietokantojen perustaminen ja tutkimusten tekeminen;

14. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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PERUSTELUT

Yritysstrategiat, joiden mukaisesti keskitytään pääasialliseen toimintaan, pidennetään 
tuotantolinjoja, hyödynnetään palkkakustannuksiltaan alhaisia maita ja saadaan pääsy 
markkinoille mukauttamalla samanaikaisesti tuotteita ja palveluja kuluttajien toiveisiin entistä 
lyhyemmän ajan kuluessa, johtavat suuriin ja nopeisiin muutoksiin tuotteita valmistavissa tai 
palveluja tarjoavissa yrityksissä. Tämän seurauksena ovat tilausten jatkuvat vaihtelut, 
organisaatiomuutokset ja uudelleenjärjestelyt, jotka vaikuttavat työntekijöihin. Tämän vuoksi 
yritykset laajentavat yleensä tuotantojärjestelmänsä ja liiketoimintarakenteensa kaikkiin 
yritykselle kuuluviin toimipaikkoihin.

Yritysryhmien hallinnon kansainvälistyessä entisestään on olemassa kasvava tarve ratkaista 
rajatylittävien työmarkkinasuhteiden järjestelmään liittyviä ongelmia1.

Työntekijän työ- ja sosiaalilainsäädännön soveltamisala ei kuitenkaan pääsääntöisesti ulotu 
kansallisten rajojen ulkopuolelle. Monissa yrityksissä työmarkkinaosapuolet ovat sen vuoksi 
tehneet sopimuksia, joissa käsitellään näitä mullistuksia. Tätä ylikansallistumisprosessia ei 
pidä toteuttaa rakenteellisesti heikompien työntekijöiden kustannuksella, eikä se saa johtaa 
yksinkertaisesti palkkojen polkemiseen ja sosiaaliseen polkumyyntiin.

Kilpailukykyiset yritykset, jotka tarjoavat hyviä työpaikkoja ja joiden työllistämisaste on 
korkea, on se olotila, johon on pyrittävä ja joka saavutetaan ainoastaan 
työmarkkinaosapuolten korkeatasoisella säädöksiin perustuvalla vuoropuhelulla.

Sääntely oikeudellisesti harmaalla alueella

Työntekijöiden edustajien ja työnantajien tekemät sopimukset ovat joka tapauksessa hyvin 
monimuotoisia, ja on olemassa lukuisia erilaisia sopimuksia, joilla on toisistaan poikkeava 
nimi (yleissopimus, julistus, käytännesäännöt, yrityskohtainen sopimus, työehtosopimus) tai 
sopimuspuoli. Mitä useampia sopimuksia on, sitä tarpeellisempaa on määritellä eri 
sopimustyypit2. Mutta niin kauan kuin ei ole olemassa sitovia määritelmiä, on olemassa 
erilaisia tulkintamahdollisuuksia, jotka johtuvat erilaisista työmarkkinaosapuolten välisten 
suhteiden järjestelmistä.

On yllättävää, kun otetaan huomioon oikeudellisten normien puute, normien moninaisuus ja 
ongelmien kasaantuminen3, että niin monta eurooppalaista sopimusta on tehty ylipäänsä.

                                               
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/transnationalcompanyagreement.htm
3 Commission staff working document, `Transnational company agreements: realising the potential of social dialogue” 
(SWD(2012)0264)
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Kun komissio1 on sisällyttänyt tietokantaansa lähes 215 tekstiä, jotka koskevat 138:aa yritystä 
ja jotka vaikuttavat yli 10 miljoonaan työntekijään, BUSINESSEUROPE2 katsoo, että 
ainoastaan 100:ssa Eurooppaan sijoittautuneessa yrityksessä on tehty tällaisia sopimuksia.
Euroopan ammatillinen yhteistyöjärjestö (ETUC) on rekisteröinyt noin 220 erityyppistä 
sopimustekstiä (yleissopimuksia, pöytäkirjoja, julistuksia), jotka 138 yritystä on laatinut3. Ne 
koskevat maailmanlaajuisesti yli 10:tä miljoonaa työntekijää, mutta 85:tä prosenttia niistä 
pidetään eurooppalaisina sopimuksina niiden maantieteellisestä soveltamisalasta johtuen.

Tällainen kasvava yleissopimusten lukumäärä osoittaa työmarkkinasuhteiden 
ylikansallistumisen lisääntyneen Euroopassa. Taloudellisten syiden ohella (ks. edellä) tällä 
alalla tehdyt järjestelyt, joista on alun perin sovittu Euroopassa, ovat johtaneet oikeudellisten 
säädösten kehittämiseen, esimerkiksi eurooppalaisia yritysneuvostoja koskeva direktiivi4, 
henkilöedustus eurooppayhtiössä (SE)5, työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen 
jäsenvaltioon6 sekä työntekijöille tiedottaminen ja työntekijöiden kuuleminen7.
Neuvotteluprosessit eurooppalaisten yritysneuvostojen tasolla ovat vaikuttaneet yrityksen 
työmarkkinasuhteiden horisontaaliseen ja vertikaaliseen eurooppalaistumiseen rajatylittävästä 
vuorovaikutuksesta johtuen8.

Työehtosopimukset ja eurooppalaiset ylikansalliset yrityskohtaiset sopimukset

Eurooppalaiset ylikansalliset yrityskohtaiset sopimukset eivät ole yleensä perinteisessä 
mielessä kansallisia työehtosopimuksia, joita tehdään kansallisella tasolla ammattijärjestöjen 
ja työnantajien tai viimeksi mainitun liittojen välillä kansallisissa oikeudellisissa puitteissa, 
joihin sisältyvät myös työehtosopimukset. Perinteisten kansallisten työehtosopimusten 
kattamiin asioihin kuuluvat esimerkiksi palkat ja (useimmissa jäsenvaltioissa) työaika.
Voi olla vaikeaa erottaa yksittäisissä tapauksissa toisistaan näitä kahta seikkaa. Tämä johtuu 
osittain siitä, että kussakin EU:n jäsenvaltiossa on erilainen työmarkkinaosapuolten välisten 
suhteiden järjestelmä, toisin sanoen järjestelmä, joka määrittelee, miten työnantajat, 
työntekijät ja valtio sääntelevät työmarkkinasuhteitaan.

Tällä hetkellä ei ole mahdollista sanoa, että eurooppalainen työehtosopimus on olemassa, 
vaikka on olemassa yksittäisiä palkkojen koordinointimalleja, kuten Doornin ryhmä9.
Tällaista koordinointia tapahtuu kuitenkin vain ammattijärjestöjen välillä, ja se koskee vain 
muutamaa alaa.

Työmarkkinaosapuolten välisten suhteiden erilaisten järjestelmien vuoksi on hyvin vaikea 
kuvitella työmarkkinasuhteita koskevaa yhdenmukaistettua eurooppalaista järjestelmää.
Työmarkkinasopimusneuvottelujen itsenäisyydestä on säädetty useimmissa jäsenvaltioissa 
                                               
1 Kyse on kansainvälisistä ja eurooppalaisista sopimuksista:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1141
2 http://www.businesseurope.eu/Content/Default.asp?PageID=568&DocID=31047
3 http://www.etuc.org/IMG/pdf/EN-ETUC-Position-on-TCA-2.pdf
4 Direktiivi 94/45/EG sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2009/38/EG.
5 Direktiivi 2001/86/EG.
6 Direktiivi 96/71/EG.
7 Direktiivi 2002/14/EG.
8 Rüb, Stefan/ Platzer, Hans-Wolfgang/ Müller, Thorsten `Transnationale Unternehmensvereinbarungen-Zur Neuordnung der 
Arbeitsbeziehungen in Europa, Berliini 2011 , s.245.
9 http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/doorngroup.htm
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laissa tai perustuslaissa tai se on perusoikeus. Lisäksi keskipitkällä aikavälillä olisi 
kansantaloudellisesta näkökulmasta vaikeaa perustaa eurooppalaisten työehtosopimusten 
järjestelmä. Eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten ensisijaisena tehtävänä on löytää puitteet 
työehdoista käytäville ylikansallisille neuvotteluille.

Työehdoista käydään kuitenkin jo rajatylittäviä neuvotteluja, minkä takia oikeuden 
myöntämisestä kollektiivisille toimenpiteille on säädettävä selkeästi myös Euroopan tasolla, 
kuten Andersonin mietinnössä1 kehotettiin. Vikingin ja Lavalin tapaukset edellyttävät 
ratkaisua, jota ei ole saavutettu Monti II -asetusta koskevassa hankkeessa2. Tämä on erittäin 
tarpeellista, kun otetaan huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan tilaaman 
tutkimuksen päätelmät, joissa todetaan, että joissakin EU:n jäsenvaltioissa vaikeutetaan tai 
rajoitetaan oikeutta harjoittaa kollektiivisia oikeuksia3.

Ylikansalliset eurooppalaiset työehtosopimukset eivät ole eurooppalaisia työehtosopimuksia 
sanan varsinaisessa merkityksessä, mutta niiden sisältö on muuttumassa4. Kun alussa 
pääasiallinen tarkoitus oli tiedottaminen ja työntekijöiden kuuleminen, nyt on entistä 
enemmän kyse jatkokoulutuksesta, työturvallisuus- ja työterveystoimista, työpaikkojen 
siirroista ja rakenneuudistusten hallinnoinnista5. Tämän vuoksi molemmat sääntelytasot 
voisivat kytkeytyä toisiinsa entistä paremmin tulevaisuudessa.

Eurooppalaisten ylikansallisten yrityskohtaisten sopimusten neuvotteluvaltuudet ja 
edustavuus

Hyvin tärkeä ja vaikea kysymys eurooppalaisille työmarkkinaosapuolille on 
neuvotteluvaltuudet ja se, ketkä toimivat edustajina neuvotteluissa6 ja ketkä tekevät 
sopimukset. Tämän on oltava selvää, avointa ja ymmärrettävää. Useimmat eurooppalaiset 
ammattijärjestöt ovat jo laatineet järjestöjen sisäisiä suuntaviivoja7.

On varmaa, että eurooppalaiset yritysneuvostot ja ammattijärjestöt ovat niitä, jotka aloittavat 
eurooppayhtiöissä (SE) neuvottelut, jotka johtavat myöhemmin sopimuksiin. Kuitenkin 
eurooppalaisten ammattijärjestöjen yhdistykset ovat ainoita, jotka voivat tehdä eurooppalaisia 
ylikansallisia työehtosopimuksia. Ainoastaan ne voivat saada kansallisilta ammattijärjestöiltä 
neuvotteluvaltuudet ja vain ne edustavat tunnustettuja kansallisia ammattijärjestöjä.

                                               
1 Anderssonin mietintö (2008/2085(INI) 30.9.2008 (A6-0370/2008).
2 Monti II, ehdotus neuvoston asetukseksi työtaisteluoikeuden harjoittamisesta suhteessa sijoittautumisvapauteen ja 
palvelujen tarjoamisen vapauteen (COM(2012)0130, Bryssel, 21.3.2012.
3 European Parliament study on Enforcement of Fundamental Workers´s Rights, in Auftrag gegeben vom Ausschuss für 
Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, syyskuu 2012.
4 EUROACTA 02/2012: European Action on Transnational Company Agreements: a stepping stone towards a real 
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Näin voidaan varmistaa vapaa neuvotteluoikeus kansallisissa yhteyksissä näiden kahden tahon 
edellä mainitusta kytköksestä huolimatta. Näin saavutetaan lisäksi entistä suurempi sitovuus 
sekä neuvottelu- että toteuttamisprosessissa. Useimmissa maissa ammattijärjestöt toimivat 
nimittäin myös suoraan kansallisella tasolla ja varmistavat eurooppalaisten ja kansallisten 
normien yhteensopivuuden.

Tuoimioistuinten ulkopuolinen riitojenratkaisu

Työmarkkinajärjestöjen välisten suhteiden järjestelmässä on erilaisia tuomioistuinten 
ulkopuolisia, jäsenvaltioista riippuvaisia riitojenratkaisumenetelmiä. Niiden etuna on se, että 
neuvotteluosapuolet osallistuvat itse ratkaisujen etsimiseen, eikä kolmas osapuoli tee päätöstä.
Tämän vuoksi sovittelu on tässä yhteydessä erityisen sopivaa, koska asianosaiset itse etsivät 
ratkaisun oikeudenmukaisen menettelyn puitteissa. Tässä yhteydessä olisi myös 
hyödynnettävä vertailukelpoisia kokemuksia muilta aloilta ja/tai kerättävä esimerkkejä 
esimerkiksi sovittelusta ja yrityksen perussuhteita koskevasta Saksan lainsäädännön 
mukaisesta riitojenratkaisumenettelystä.

Sääntelyvaihtoehdot

Tähän mennessä ei ole ollut eurooppalaisia ylikansallisia yrityskohtaisia sopimuksia koskevaa 
lainsäädäntöä. Asia kuuluu varmaankin yksityisoikeuden piiriin, mutta Bryssel I ja Rooma II 
-asetuksissa ei säädetä työehtosopimuksista.

Myös sääntelystä vapaalla alueella tehty sopimus olisi silloin täysin saatettavissa 
tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tämä olisi äärimmäinen toimenpide, eikä siitä olisi suurta 
hyötyä työmarkkinaosapuolten itsenäisyyden eikä työmarkkinaosapuolten välisen 
vuoropuhelun kannalta.

Myöskään direktiivi tai muu kuin valinnaisluonteinen asetus ei olisi asianmukainen ratkaisu 
sen soveltamisen sitovasta luonteesta johtuen.

Sopimukset, jotka ovat päteviä ainoastaan yhden jäsenvaltion lainsäädännössä, eivät tarjoa 
ratkaisua, koska kaikissa yrityksen osissa, jotka ovat sijoittautuneet toiseen maahan, kyseinen 
lainsäädäntö olisi outoa ja soveltamiskelvotonta. Lisäksi niissä ei otettaisi huomioon kyseisten 
sopimusten aidosti ylikansallista ja eurooppalaista luonnetta eikä työmarkkinasuhteiden 
ylikansallistamista Euroopan tasolla.


