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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl tarpvalstybinio kolektyvinių sutarčių sudarymo ir tarptautinio socialinio dialogo
(2012/2292(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 3 dalį ir 6 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 9, 151, 152, 154, 155 ir 
156 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 12 ir 28 straipsnius, taip 
pat į 52 straipsnio 3 dalį bei 53 straipsnį ir preambulę bei susijusius išaiškinimus,

– atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvencijos 11 straipsnį, 

– atsižvelgiant į Europos socialinės chartijos (pataisytos) 5 ir 6 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į 1998 m. gegužės 20 d. Komisijos sprendimą 98/500/EB dėl sektorių 
dialogo komitetų, skatinančių socialinių partnerių dialogą Europos lygmeniu, įkūrimo,

– atsižvelgdamas į 2012 m. rugsėjo 10 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą 
„Tarptautiniai bendrovių susitarimai: socialinio dialogo galimybių išnaudojimas“ 
(SWD(2012) 0264),

– atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio 18 d. Komisijos komunikatą „Ekonomikos 
atsigavimas kuriant darbo vietas“ (COM(2012) 0173), 

– atsižvelgdamas į Komisijos ekspertų grupės 2012 m. sausio 31 d. ataskaitą dėl tarptautinių 
bendrovių susitarimų,

– atsižvelgdamas į persvarstytą 2012 m. sausio 31 d. Komisijos ekspertų grupės darbinį 
dokumentą dėl tarptautinių bendrovių susitarimų,

– atsižvelgdamas į 2012 m. sausio 17 d. Komisijos žaliąją knygą „Restruktūrizacija ir 
pokyčių numatymas. Ko galime pasimokyti iš nesenos patirties?“ (COM(2012) 0007) ir 
prie jos pridedamą 2012 m. sausio 17 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą 
„Restruktūrizacija Europoje 2011 m.“ (SEC(2012) 0059), 

– atsižvelgdamas į Komisijos 2010 m. spalio 27 d. komunikatą „Integruota globalizacijos 
eros pramonės politika. Didžiausias dėmesys – konkurencingumui ir tvarumui“ 
(COM(2010) 0614),

– atsižvelgdamas į 2008 m. liepos 2 d. Komisijos tyrimą „Tarptautinių dokumentų, dėl kurių 
deramasi bendrovių lygmeniu, analizė“ (Mapping of transnational texts negotiated at 
corporate level) (EMPL F2 EP/bp 2008 (D) 14511),
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– atsižvelgdamas į 2008 m. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Tarptautinių bendrovių 
susitarimų vaidmuo didinant tarptautinę integraciją“ (SEC(2008) 2155),

– atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą „Daugiašalės kolektyvinės derybos: praeitis, dabartis 
ir ateitis“ (2006 m. vasario mėn.), 

– atsižvelgdamas į 2005 m. vasario 9 d. Komisijos komunikatą apie socialinės politikos 
darbotvarkę (COM(2005) 0033),

– taip pat atsižvelgdamas į TDO konvencijas dėl darbo išlygų viešųjų pirkimų sutartyse 
(Nr. 94) ir dėl kolektyvinių derybų (Nr. 154),

– atsižvelgdamas į TDO 2008 m. birželio 10 d. deklaraciją dėl socialinio teisingumo 
siekiant teisingos globalizacijos, 

– atsižvelgdama į 1998 m. priimtą TDO deklaraciją dėl pagrindinių principų ir teisių darbe, 

– atsižvelgdamas į TDO konvencijas, kuriomis nustatomos visuotinės pagrindinės darbo 
sąlygos, susijusios (inter alia) su: asociacijų laisve ir teise vesti kolektyvines derybas, 
Nr. 87 (1948 m.) ir Nr. 98 (1949 m.); ir su nediskriminavimu darbe, Nr. 100 (1951 m.) ir 
Nr. 111 (1958 m.),

– atsižvelgdamas į savo tyrimą „Pagrindinių darbuotojų teisių įgyvendinimo užtikrinimas“, 
kurį užsakė atlikti Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas (2012 m. rugsėjo mėn.), 

– atsižvelgdamas į savo tyrimą „Tarpvalstybinės kolektyvinės derybos ir tarptautinis 
socialinis dialogas“, kurį užsakė atlikti Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas (2011 m. 
birželio mėn.),

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. sausio 15 d. rezoliuciją su rekomendacijomis Komisijai dėl 
darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais, restruktūrizacijos numatymo ir 
valdymo1, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir į Moterų teisių ir 
lyčių lygybės komiteto nuomonę (A7-0000/2013),

A. kadangi Europos bendrovių tarptautinių susitarimų skaičius (angl. European transnational 
company agreements) gerokai išaugo, o tai rodo laipsnišką darbo santykių Europoje 
integraciją;

B. kadangi nėra jokių teisminių ir (arba) neteisminių ginčų sprendimo mechanizmų šiems 
susitarimams išaiškinti ir įgyvendinti;

C. kadangi šių susitarimų teisinis statusas Europos lygmeniu ir nacionalinės teisės sistemų 
požiūriu yra neaiškus;

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0005.
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D. kadangi nėra šių susitarimų teisinės sistemos nei tarptautiniu, nei Europos lygmenimis;

E. kadangi kiekviena Sąjungos valstybė narė turi savą socialinių partnerių santykių sistemą; 
šios sistemos grindžiamos skirtinga istorine raida bei tradicijomis, jas reikia gerbti ir 
nereikia jų suvienodinti;

F. kadangi Europos socialiniam dialogui visų pirma būdinga tai, kad juo pažangiomis 
priemonėmis skatinama išlaikyti ir didinti užimtumą, gerinti darbo sąlygas ir taip didinti 
tarptautinių įmonių darbuotojų gerovę kartu išlaikant nacionalinę kolektyvinių darbo 
santykių subjektų autonomiją;

G. kadangi ES asociacijų laisvė ir teisė į kolektyvines derybas yra vienos iš pagrindinių 
teisių;

1. atkreipia dėmesį į tai, kad ši rezoliucija taikoma Europos bendrovių tarptautiniams 
susitarimams (angl. European transnational company agreements), kuriuos dažniausiai
sektoriaus lygmeniu sudaro Europos profesinių sąjungų federacijos ir Europos darbdaviai 
arba darbdavių federacijos, ir pažymi, kad rezoliucija netaikoma tarptautinių bendrovių 
tarptautiniams susitarimams (angl. ITCA), kuriuos sudaro tarptautinės profesinių sąjungų 
federacijos ir įmonės;

2. siūlo per vidutinės trukmės laikotarpį šių Europos bendrovių tarptautinių susitarimų 
atžvilgiu sukurti neprivalomą Europos teisinę sistemą;

Neprivaloma Europos bendrovių tarptautinių susitarimų teisinė sistema

3. pabrėžia socialinių partnerių autonomiją, dėl kurios jie visais lygmenimis gali pradėti 
derybas ir sudaryti susitarimus;

4. ragina socialinius partnerius remtis neprivaloma Europos teisine sistema, kad, dar prieš 
pradėdami derybas Europos lygmeniu, jie pašalintų galimas problemų priežastis ir 
atkreiptų dėmesį į reguliavimo galimybes, kurios jau pasirodė esančios naudingos ir 
veiksmingos;

5. pabrėžia, kad tokią neprivalomą teisinę sistemą socialiniai partneriai turi taikyti 
savanoriškai;

6. reikalauja, kad dėl Europos bendrovių tarptautinių susitarimų derėtųsi ir juos sudarytų tik 
reprezentatyvios Europos profesinių sąjungų federacijos (angl. European trade union 
federations); pažymi, kad jei kuri nors Europos profesinių sąjungų federacija nėra 
nustačiusi savo vidaus derybų įgaliojimų suteikimo procedūros, susitarimus gali sudaryti 
tik reprezentatyvios nacionalinės profesinės sąjungos; mano, kad derybose plačiai turėtų 
dalyvauti Europos įmonių tarybos;

7. reikalauja taikyti didžiausio palankumo principą (angl. most favorable clause) ir 
vadinamąją regreso vengimo išlygą (angl. non-regression clause) siekiant išvengti 
pavojaus, kad Europos bendrovių tarptautiniu susitarimu (angl. European transnational 
company agreement) būtų nepaisoma nacionalinių kolektyvinių sutarčių (angl. collective 
agreements) ir nacionalinių bendrovių susitarimų (angl. company agreements) arba jiems
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būtų pakenkta;

8. rekomenduoja nustatyti neteisminio ginčų sprendimo mechanizmą; mano, jog Europos
bendrovių tarptautiniuose susitarimuose pirmiausia reikia numatyti vieno langelio 
principu veikiančią įmonės lygmens ad hoc tarnybą, kad kilus susitariančiųjų šalių 
konfliktui būtų galima rasti sprendimą;

9. taip pat rekomenduoja antruoju veiksmu įsteigti Europos lygmens neteisminio ginčų 
sprendimo tarnybą, kad, dalyvaujant susitariančiosioms šalims, būtų galima rasti ir 
įgyvendinti tvarų sprendimą; ginčų sprendimo tarnyba savanoriškai Europos socialinių 
partnerių prašymu ir prireikus turėtų susirinkti ir išspręsti konfliktus neteisminiu būdu;

10. rekomenduoja dėl plintančio tarptautinio darbo santykių pobūdžio vidutinės trukmės 
laikotarpiu – per ateinančius kelerius metus įsteigti nepriklausomą trišalės struktūros 
Europos darbo ginčų teismą;

11. rekomenduoja apibrėžti svarbiausius Europos bendrovių tarptautinių susitarimų kriterijus, 
kuriuos besiderančios šalys turi išsiaiškinti, o rezultatą užfiksuoti raštu, kad vėliau 
išvengtų problemų aiškindamos ir įgyvendindamos susitarimus; pažymi, kad tarp tokių 
kriterijų visų pirma yra įgaliojimų suteikimo procedūra, t. y. besiderančių susitariančiųjų 
šalių teisėtumo ir reprezentatyvumo išaiškinimas, susitarimo sudarymo vieta ir data, 
dalykinė ir geografinė taikymo sritys, didžiausio palankumo principo ir vadinamosios
regreso vengimo išlygos taikymas, susitarimo galiojimo trukmė, susitarimo nutraukimo 
sąlygos ir ginčų sprendimo mechanizmai;

12. atkreipia dėmesį į Europos socialinių teisių komitetui pateiktą skundą Nr. 85/2012 Laval
byloje ir reikalauja užtikrinti teisę taip pat imtis tarpvalstybinių kolektyvinių veiksmų;

13. palankiai vertina Komisijos veiksmus, kurių ji imasi siekdama padėti socialiniams 
partneriams ir ekspertams keistis patirtimi, pvz., pavyzdžių rinkimą, duomenų bazių 
sudarymą ir tyrimų atlikimą;

14. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įmonių strategija, kuria siekiama susitelkti į pagrindinį verslą, darbus užsakoma atlikti išorės 
paslaugų teikėjams, veikiama mažo darbo užmokesčio šalyse, vykdoma mažų kainų politika ir
į rinką siekiama patekti gaminius bei paslaugas per vis trumpesnį laikotarpį pritaikant prie 
klientų pageidavimų, lemia didelius ir greitus gamybos įmonių ar paslaugas teikiančių įmonių 
pokyčius. Dėl to nuolat svyruoja užsakymai, keičiama organizacinė struktūra, vykdomas 
veiklos restruktūrizavimas, o to pasekmes jaučia darbuotojai. Gamybos sistemas ir 
organizacinę struktūrą įmonės dažniausiai pritaiko visoms savo bendrovėms.
Plintant tarptautiniam bendrovių grupių valdymo pobūdžiui, didėja ir poreikis darbo politikos 
problemas spręsti tarpvalstybiniu lygmeniu1.
Tačiau darbuotojams darbo ir socialinės teisės sistemų aprėptis dažniausiai baigiasi prie jų 
šalies sienos. Todėl daugelyje įmonių socialiniai partneriai, siekdami patys formuoti šias 
permainas, sudarė susitarimus. Šis tarptautinio pobūdžio plitimo procesas neturi neigiamai 
atsiliepti struktūriniu požiūriu silpnesniems darbuotojams arba baigtis tik darbo užmokesčio ir 
socialiniu dempingu.
Pajėgios įmonės, pasižyminčios gerais darbo rodikliais ir aukštu užimtumo lygiu, yra
siekiamybė, o tai bus galima pasiekti tik užtikrinus aukštą teisiškai garantuojamo socialinio 
dialogo kokybę.

Reguliavimas teisei esant nuošalėje
Beje, darbuotojų ir darbdavių atstovų sudaryti susitarimai labai skirtingi – egzistuoja labai 
daug skirtingų jų formų: pradedant jų pavadinimu (susitarimas, deklaracija, elgesio kodeksas, 
įmonės susitarimas, kolektyvinė sutartis) ir baigiant susitariančiosiomis šalimis. Kuo daugiau 
susitarimų, tuo randasi didesnė būtinybė apibrėžti skirtingas jų formas2. Kol nebus privalomų 
apibrėžčių, tol išliks galimybė, esant skirtingoms socialinių partnerių santykių sistemoms, 
skirtingai suvokti minėtus susitarimus.

Stebėtina, kad, nesant teisinio reguliavimo, esant skirtingam reguliavimui ir daugybei su tuo 
susijusių problemų3, apskritai buvo sudaryta tiek daug Europos tarptautinių susitarimų.

Komisija į savo duomenų bazę yra įtraukusi apie 215 dokumentų tekstų4, gautų iš 138 įmonių, 
kuriose iš viso dirba daugiau kaip 10 mln. darbuotojų, o Europos verslo konfederacija 
(BUSINESSEUROPE)5 turi duomenis maždaug tik iš 100 įmonių, kurių būstinė – Europoje ir 
kurios yra sudariusios atitinkamus susitarimus.
Europos profesinių sąjungų konfederacija (angl. ETUC) yra įregistravusi apie 220 skirtingo 

                                               
1 Müller, Thorsten / Platzer, Hans-Wolfgang, Rüb, Stefan, Transnationale Unternehmensvereinbarungen und die 
Vereinbarungspolitik Europäischer Betriebsräte (Tarptautiniai įmonių susitarimai ir Europos įmonių tarybų 
susitarimų politika), Diuseldorfas (2013), p. 94.
2

http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/transnationalcompanyagreement.
htm.
3 Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Tarptautiniai bendrovių susitarimai: socialinio dialogo galimybių 
išnaudojimas“ (SWD(2012) 264). 
4 Tai yra tarptautinio ir Europos lygmens susitarimai: 
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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tipo dokumentų (susitarimų, protokolų, deklaracijų) iš 138 įmonių1. Jie taikomi daugiau kaip 
10 mln. darbuotojų visame pasaulyje, tačiau apie 85 proc. jų dėl geografinės taikymo srities 
laikomi Europos susitarimais.

Šis didėjantis susitarimų skaičius rodo Europoje plintantį tarptautinį darbo santykių pobūdį. 
Be ekonominių priežasčių (žr. pirmiau), šią tendenciją teisiškai paspartino pirminės šios 
srities reguliavimo Europoje nuostatos, pvz., direktyvos dėl Europos darbų tarybų2, dėl 
darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėje3, dėl darbuotojų 
komandiravimo4 ir dėl darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais5. Europos įmonių 
tarybų lygmeniu vykstantys derybų procesai dėl tarpvalstybinės sąveikos prisidėjo prie 
horizontaliojo ir vertikaliojo įmonių darbo santykių europinimo6.

Kolektyvinės sutartys (angl. collective agreements) ir Europos bendrovių tarptautiniai 
susitarimai (angl. European transnational company agreements)
Europos bendrovių tarptautiniai susitarimai (angl. European transnational company 
agreements) – dažniausiai tai nėra įprastos kolektyvinės sutartys (angl. national collective 
agreements), kurias nacionaliniu lygmeniu pagal nacionalinę teisinę sistemą, apimančią ir 
kolektyvinius veiksmus, profesinės sąjungos sudaro su darbdaviais arba darbdavių 
sąjungomis. Įprastų kolektyvinių sutarčių turinys apima susitarimą, pvz., dėl darbo 
užmokesčio ir (daugumoje valstybių narių) darbo laiko.
Konkrečiais atvejais gali būti sunku atskirti šias abi sritis. Taip yra ir dėl to, kad kiekviena ES 
valstybė narė turi savo socialinių partnerių santykių sistemą, t. y. sistemą, pagal kurią 
darbdaviai, darbuotojai ir valstybė reguliuoja darbo santykius.

Apie Europos kolektyvines sutartis (angl. European collective agreements) dar negalima
kalbėti, nors ir esama pavienių kolektyvinių darbo santykių koordinavimo modelių, pvz., 
Doorno grupė7. Be to, šis koordinavimas vyksta tarp profesinių sąjungų ir apima nedaug 
sektorių.

Vienoda Europos kolektyvinių darbo santykių sistema dėl skirtingų socialinių partnerių 
santykių sistemų sunkiai įsivaizduojama. Kolektyvinių darbo santykių subjektų autonomija 
daugumoje valstybių narių įtvirtinta įstatymais ar konstitucinėje teisėje arba kaip viena iš 
pagrindinių teisių. Be to, Europos kolektyvinių darbo santykių sistemą per vidutinės trukmės 
laikotarpį būtų sunku suformuoti atsižvelgiant ir į šalių nacionalinę ekonomiką. Europos 
socialinių partnerių uždavinys pirmiausia bus vidutinės trukmės laikotarpiu sukurti 
tarptautinių ginčų dėl kolektyvinių darbo santykių sprendimo sistemą.

                                               
1 http://www.etuc.org/IMG/pdf/EN-ETUC-Position-on-TCA-2.pdf.
2 Direktyva 94/45/EB, pakeista Direktyva 2009/38/EB.
3 Direktyva 2001/86/EB.
4 Direktyva 96/71/EB.
5 Direktyva 2002/14/EB.
6 Rüb, Stefan/ Platzer, Hans-Wolfgang/ Müller, Thorsten, Transnationale Unternehmensvereinbarungen-Zur 
Neuordnung der Arbeitsbeziehungen in Europa (Tarptautiniai įmonių susitarimai. Darbo santykių Europoje 
pertvarka), Berlynas (2011), p. 245.
7 http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/doorngroup.htm.
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Jau dabar kyla tarpvalstybinių ginčų dėl kolektyvinių darbo santykių, tokiais atvejais taip pat 
Europos lygmeniu turi būti aiškiai užtikrinama teisė imtis kolektyvinių veiksmų, kaip 
reikalaujama J. Andersono pranešime1. Bylose Viking-Line ir Laval reikalingas sprendimas, 
kuris M. Monti II reglamento projektu2 nebuvo rastas. Šią dingstį dar labiau sustiprina 
Užimtumo komiteto užsakymu atliktas tyrimas, kuriame aiškiai parodyta, kokių kliūčių kyla 
kai kuriose ES valstybėse narėse norint pasinaudoti kolektyvine teise arba kaip pablogėjo 
naudojimasis šia teise3.

Nors Europos bendrovių tarptautiniai susitarimai nėra įprastos Europos kolektyvinės sutartys, 
jų turinys kinta4. Iš pradžių svarbiausia buvo informavimas ir pranešimas, dabar vis daugiau 
kalbama apie tęstinio mokymo priemones, darbo saugą ir sveikatos apsaugą, perkėlimą į kitą 
darbo vietą ir restruktūrizavimo priemonių vykdymą5. Todėl ateityje abu reguliavimo 
lygmenys gali suartėti dar labiau.

Įgaliojimų suteikimas ir reprezentatyvumas sudarant Europos bendrovių tarptautinius
susitarimus
Vienas svarbiausių ir sudėtingiausių Europos socialiniams partneriams tenkančių klausimų
yra įgaliojimų suteikimo asmenims, kurie derasi ir pasirašo susitarimus, procedūra ir tų 
asmenų reprezentatyvumas6. Šie klausimai turėtų būti aiškūs, skaidrūs ir suprantami. 
Dauguma Europos profesinių sąjungų federacijų jau yra nustačiusios savo organizacijos 
vidaus taisykles7.

Nors Europos įmonių tarybos ir darbuotojų atstovai Europos bendrovėse dažnai pradeda 
pokalbius, iš kurių vėliau išsivysto susitarimai, Europos bendrovių tarptautinius susitarimus 
gali sudaryti tik Europos profesinių sąjungų federacijos. Tik joms nacionalinės profesinės 
sąjungos gali demokratiškai suteikti įgaliojimus ir tik jos atstovauja pripažintoms 
nacionalinėms profesinėms sąjungoms.

Taigi taip galima užtikrinti nacionalinių kolektyvinių darbo santykių subjektų autonomiją 
nepaisant pirmiau aptarto abiejų sričių suartėjimo. Be to, tiek derybų, tiek susitarimo
įgyvendinimo procese jaučiamas didesnis įsipareigojimas, nes daugumoje šalių profesinės 
sąjungos taip pat jame tiesiogiai dalyvauja nacionaliniu lygmeniu ir užtikrina Europos ir 
nacionalinio reguliavimo suderinamumą.

                                               
1 2008 m. rugsėjo 30 d. J. Anderssono pranešimas (2008/2085(INI)), (A6-0370/2008).
2 M. Monti II reglamentas, Tarybos reglamentas dėl naudojimosi teise imtis kolektyvinių veiksmų atsižvelgiant į 
įsisteigimo ir paslaugų teikimo laisves (COM(2012) 130 final), Briuselis, 2012 03 21).
3 Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto užsakytas tyrimas European Parliament study on Enforcement of 
Fundamental Workers´s Rights (Europos Parlamento tyrimas dėl naudojimosi pagrindinėmis darbuotojų 
teisėmis), 2012 m. rugsėjo mėn.
4 EUROACTA 02/2012: European Action on Transnational Company Agreements: a stepping stone towards a 
real internationalisation of industrial relations? (EUROACTA 2012/02: Europos veiksmai dėl tarptautinių 
bendrovių susitarimų: kelrodis siekiant tikro darbo santykių internacionalizavimo?).
5 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?jsp?catId=978&langId=en.
6 Komisijos komunikatas „Išsiplėtusioje Europoje pokyčius skatinanti partnerystė – Europos socialinio dialogo 
vaidmens didinimas“ (COM 2004) 557).
7 Pvz., IndustriAll, Europos profesinių sąjungų konfederacija.
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Neteisminis ginčų sprendimas
Kalbant apie socialinių partnerių santykių sistemas, valstybėse narėse taikomos skirtingos 
neteisminio ginčų sprendimo formos. Jų nauda ta, kad derybų šalys pačios dalyvauja ieškant 
sprendimų ir trečiosios šalys nepriima jokio sprendimo. Todėl rekomenduojama šioje srityje 
pirmiausia taikyti taikinimo būdą, nes, užtikrinant teisingą procedūrą, suinteresuotosios šalys 
pačios randa sprendimą. Taip pat reikėtų pasinaudoti kitose srityse sukaupta patirtimi, kad 
būtų galima palyginti tas patirtis ir (arba) rinkti pavyzdžius, pvz., taikinimo ir taikinamųjų 
tarnybų procedūrų, kaip numatyta Vokietijoje galiojančiame Įmonių veiklos organizavimo 
įstatyme (vok. Betriebsverfassungsgesetz).

Reguliavimo alternatyvos
Iki šiol nėra jokio Europos tarptautinių susitarimų reglamentavimo. Nors ši tema aptariama 
tarptautinėje privatinėje teisėje, Reglamente „Briuselis I“ ir Reglamente „Roma I“ nenumatyta 
jokių kolektyvinių sutarčių.
Taigi susitarimas, sudarytas nereguliuojamoje srityje, būtų visiškai teismingas. Vis dėlto toks 
veiksmas būtų pernelyg radikalus ir būtų per mažai atsižvelgta į socialinių partnerių 
autonomiją bei socialinį dialogą.
Net direktyva ar reglamentas, nenustačius jų neprivalomo pobūdžio, nebūtų teisingas 
sprendimas, nes direktyvą ar reglamentą taikyti privaloma.

Susitarimas taikyti kurios nors valstybės narės nacionalinę teisės sistemą nėra sprendimas, nes 
visiems įmonės kitoje šalyje esantiems padaliniams ta teisės sistema būtų svetima ir 
netaikytina. Be to, tokiu susitarimu nebūtų atsižvelgiama į pirminį Europos lygmens 
tarptautinį šių susitarimų pobūdį ir tarptautinio pobūdžio suteikimą darbo santykiams Europos 
lygmeniu.


