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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par pārrobežu sarunām par darba koplīguma slēgšanu un transnacionālu sociālo 
dialogu
(2012/2292(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 3. panta 3. punktu un 6. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 9., 151., 152., 154., 155. un 
156. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 12. un 28. pantu, 52. panta 3. punktu 
un 53. pantu, kā arī preambulu un attiecīgos skaidrojumus,

– ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 11. pantu,

– ņemot vērā (pārskatītās) Eiropas Sociālās hartas 5. un 6. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 1998. gada 20. maija Lēmumu 98/500/EK par nozaru dialogu 
komiteju izveidi, lai veicinātu sociālo partneru dialogu Eiropas līmenī,

– ņemot vērā Komisijas dienestu 2012. gada 10. septembra darba dokumentu 
„Transnational company agreements: realising the potential of social dialogue” 
(SWD(2012)0264),

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 18. aprīļa paziņojumu „Virzoties uz ekonomikas 
atlabšanu ar daudzām jaunām darba vietām” (COM(2012)0173),

– ņemot vērā Komisijas ekspertu grupas transnacionālu uzņēmumu nolīgumu jautājumos 
2012. gada 31. janvāra ziņojumu,

– ņemot vērā Komisijas ekspertu grupas transnacionālu uzņēmumu nolīgumu jautājumos 
2012. gada 31. janvāra pārskatīto darba dokumentu,

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 17. janvāra Zaļo grāmatu „Pārstrukturēšanās un 
pārmaiņu prognozēšana — kāda ir jaunākā pieredze?” (COM(2012)0007) un tai 
pievienoto Komisijas dienestu 2012. gada 17. janvāra darba dokumentu „Restructuring in 
Europe 2011” (SEC(2012)0059),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 27. oktobra paziņojumu „Integrēta rūpniecības politika 
globalizācijas laikmetam — prioritāte konkurētspējai un ilgtspējai” (COM(2010)0614),

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 2. jūlija pētījumu „Mapping of transnational texts 
negotiated at corporate level” (EMPL F2 EP/bp 2008 (D) 14511),
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– ņemot vērā Komisijas dienestu 2008. gadā izstrādāto darba dokumentu „The role of 
transnational company agreements in the context of increasing international integration” 
(SEC(2008)2155),

– ņemot vērā Komisijas 2006. gada februāra ziņojumu „Transnational collective 
bargaining: Past, present and future”,

– ņemot vērā Komisijas 2005. gada 9. februāra paziņojumu par Sociālo programmu 
(COM(2005)0033),

– ņemot vērā SDO konvencijas par darba nosacījumiem (publisko iepirkumu līgumos) 
(Nr. 94) un par darba koplīgumu slēgšanu (Nr. 154),

– ņemot vērā SDO 2008. gada 10. jūnija Deklarāciju par sociālo taisnīgumu godīgai 
globalizācijai,

– ņemot vērā SDO 1998. gadā pieņemto Deklarāciju par pamatprincipiem un pamattiesībām 
darbavietā,

– ņemot vērā SDO konvencijas, ar ko nosaka vispārējus darba pamatstandartus attiecībā uz 
(cita starpā) biedrošanās brīvību un tiesībām slēgt darba koplīgumus (Nr. 87 (1948) un 
Nr. 98 (1949)) un diskriminācijas aizliegumu darbā (Nr. 100 (1951) un Nr. 111 (1958)),

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas uzdevumā izstrādāto pētījumu 
„Enforcement of Fundamental Workers’ Rights” (2012. gada septembris),

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas uzdevumā izstrādāto pētījumu 
„Cross-border collective bargaining and transnational social dialogue” (2011. gada 
jūnijs),

– ņemot vērā Parlamenta 2013. gada 15. janvāra rezolūciju ar ieteikumiem Komisijai par 
darbinieku informēšanu un uzklausīšanu un pārstrukturēšanas paredzēšanu un pārvaldību1,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu;

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Sieviešu tiesību un 
dzimumu līdztiesības komitejas atzinumu (A7-0000/2013),

A. tā kā Eiropā ir ievērojami palielinājies transnacionālu uzņēmumu nolīgumu (European 
transnational company agreements) skaits, un tas liecina, ka Eiropā norisinās darba 
attiecību integrācijas process;

B. tā kā attiecībā uz šādu nolīgumu interpretāciju un īstenošanu nepastāv mehānismi strīdu 
izšķiršanai tiesas ceļā un/vai ārpustiesas kārtībā;

C. tā kā šo nolīgumu tiesiskais statuss nav skaidrs nedz Eiropas līmenī, nedz dalībvalstīs 
spēkā esošās tiesiskās kārtības kontekstā;

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0005.
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D. tā kā nedz starptautiskā, nedz Eiropas līmenī nepastāv tiesiskais regulējums, kas attiektos 
uz šādiem nolīgumiem;

E. tā kā katrā Savienības dalībvalstī pastāv sava sociālo partneru attiecību sistēma, kas 
balstās uz atšķirīgām vēsturiskām norisēm un tradīcijām, tā ir jāievēro, un to nav 
nepieciešams vienādot;

F. tā kā Eiropas sociālais dialogs jo īpaši iezīmējas ar to, ka tas inovatīvā veidā veicina 
nodarbinātības saglabāšanu un palielināšanu, darba nosacījumu uzlabošanu un līdz ar to 
labklājības pieaugumu starpvalstu uzņēmumu darbiniekiem, vienlaikus ievērojot valstu 
autonomiju attiecībā uz darba koplīgumu nosacījumiem;

G. tā kā biedrošanās brīvība un tiesības uz koplīgumu slēgšanu ir Eiropas Savienībā atzītas 
pamattiesības,

1. vērš uzmanību uz to, ka šī rezolūcija attiecas uz Eiropas transnacionāliem uzņēmumu 
nolīgumiem (European transnational company agreements), kuri principā tiek noslēgti 
starp Eiropas arodbiedrību apvienībām un Eiropas darba devējiem vai darba devēju 
apvienībām nozares līmenī, un norāda, ka tā neattiecas uz starptautiskiem 
transnacionāliem uzņēmumu nolīgumiem (ICTA), kurus noslēdz starptautiskas 
arodbiedrību apvienības un uzņēmumi;

2. ierosina attiecībā uz minētajiem Eiropas transnacionālajiem uzņēmumu nolīgumiem 
vidējā termiņā pieņemt fakultatīvu Eiropas tiesisko regulējumu;

Fakultatīvs tiesiskais regulējums attiecībā uz Eiropas transnacionālajiem uzņēmumu 
nolīgumiem

3. uzsver sociālo partneru autonomiju attiecībā uz sarunu sākšanu un nolīgumu noslēgšanu 
visos līmeņos;

4. iesaka sociālajiem partneriem balstīties uz fakultatīvu neobligātu Eiropas līmeņa tiesisko 
regulējumu, lai jau pirms Eiropas mēroga sarunu risināšanas izslēgtu iespējamos problēmu 
iemeslus un apzinātu par noderīgām un efektīvām atzītas regulējuma iespējas;

5. uzsver, ka sociālajiem partneriem būtu jāļauj brīvi izvēlēties, vai izmantot šādu fakultatīvu 
tiesisko regulējumu;

6. prasa, lai reprezentatīvo Eiropas arodbiedrību apvienību (European Trade Union 
Federations) risinātās sarunas attiektos tikai uz Eiropas transnacionālo uzņēmumu 
nolīgumu noslēgšanu un lai tās noslēgtu tikai šādus nolīgumus; konstatē — ja kāda 
Eiropas arodbiedrību apvienība nav vienojusies par iekšēju procedūru sarunu 
pilnvarojuma sniegšanai, minētos nolīgumus var noslēgt tikai reprezentatīvās valstu 
arodbiedrības; uzskata, ka sarunās plaši jāiesaista Eiropas uzņēmumu padomes;

7. prasa nolīgumos iekļaut labvēlīgākās normas principu (most favorable clause) un 
noteikumu stingrības nemazināšanas klauzulu (non-regression clause), lai izslēgtu risku, 
ka Eiropas transnacionālais uzņēmuma nolīgums (European transnational company 
agreement) varētu apdraudēt vai nelabvēlīgi ietekmēt valsts līmeņa koplīgumus (collective 
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agreements) un valsts līmeņa uzņēmumu nolīgumus (company agreements);

8. iesaka ieviest mehānismus strīdu izšķiršanai ārpustiesas ceļā; uzskata, ka, slēdzot Eiropas 
transnacionālos uzņēmumu nolīgumus, ir jāvienojas par ad hoc kontaktstruktūras izveidi 
uzņēmumā, kura palīdzētu rast risinājumu konfliktsituācijās starp nolīguma pusēm;

9. turklāt iesaka nākamajā posmā izveidot Eiropas līmeņa struktūru strīdu risināšanai 
ārpustiesas ceļā, lai, iesaistoties nolīguma pusēm, izstrādātu un īstenotu stabilu risinājumu, 
turklāt strīdu izšķiršanas struktūrai pēc Eiropas sociālo partneru pieprasījuma būtu 
brīvprātīgi un katrā konkrētā gadījumā jāsanāk kopā, lai risinātu konfliktus ārpustiesas 
ceļā;

10. ņemot vērā darba attiecību pieaugošo transnacionalizāciju, iesaka turpmākajos gados 
vidējā termiņā izveidot patstāvīgu trīs līmeņu Eiropas darba tiesu sistēmu;

11. iesaka noteikt Eiropas transnacionālo uzņēmumu nolīgumu pamatkritērijus, kuri jāprecizē 
sarunās iesaistītajām pusēm, rezultātus fiksējot rakstveidā, lai pēcāk izvairītos no 
interpretācijas un īstenošanas problēmām; norāda, ka tas jo īpaši attiecas uz pilnvarojuma 
sniegšanas procedūru, t.i., sarunās iesaistīto līgumslēdzēju pušu leģitimitāti un
reprezentivitāti, nolīguma slēgšanas vietu un datumu, saturisko un ģeogrāfisko 
piemērošanas jomu, labvēlīgākās normas principu un noteikumu stingrības nemazināšanas 
klauzulu, spēkā esamības termiņu, nosacījumiem par atkāpšanos no līguma un strīdu 
izšķiršanas mehānismiem;

12. vērš uzmanību uz Eiropas Sociālo tiesību komitejā iesniegto sūdzību Nr. 85/2012 Laval
lietā un prasa garantēt tiesības uz kolektīvu rīcību arī pārrobežu mērogā;

13. atzinīgi vērtē Komisijas piedāvātos pasākumus, kas paredzēti, lai atbalstītu sociālo 
partneru un ekspertu pieredzes apmaiņu, piemēram, apkopojot piemērus, veidojot 
datubāzes un izstrādājot pētījumus;

14. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

Uzņēmumiem īstenojot tādas stratēģijas kā koncentrēšanās uz uzņēmējdarbības 
pamatdarbības jomām, līgumražošana, valstu ar zemu darba samaksu izmantošana, zemu cenu 
politika un cenšanās atrast piekļuves iespējas tirgum, vienlaikus arvien īsākā laikā pielāgojot 
preces un pakalpojumus klientu vēlmēm, uzņēmumos, kuri ražo attiecīgos izstrādājumus vai 
piedāvā pakalpojumus, norisinās lielas un straujas pārmaiņas. No tā izriet pastāvīgas 
pasūtījumu svārstības, organizatoriskas pārmaiņas un pārstrukturēšanās, ko nākas izjust šo 
uzņēmumu darbiniekiem. Turklāt uzņēmumi savas ražošanas sistēmas un uzņēmuma 
struktūru lielākoties ievieš visos uzņēmumam piederošajos uzņēmumos.
Koncernu vadībai kļūstot arvien starpvalstiskākai, palielinās nepieciešamība pēc pārrobežu 
darba politikas problēmu risinājumiem1.
Tomēr darba ņēmēju perspektīvā darba tiesību un sociālo tiesību sistēma darbojas tikai 
attiecīgās valsts robežās. Tādēļ daudzos uzņēmumos sociālie partneri ir vienojušies par 
nolīgumu slēgšanu, lai risinātu šīs pārmaiņas. Transnacionalizācijas process nedrīkst 
nelabvēlīgi ietekmēt no strukturālā viedokļa vājākos darba ņēmējus vai pat izpausties kā algu 
un sociālais dempings.
Mērķis, uz ko vajadzētu tiekties, ir veiksmīgi darbojošies uzņēmumi, kuros ir labs darbs un 
augsts nodarbinātības līmenis, un tas ir sasniedzams tikai ar kvalitatīvu, tiesiski nodrošinātu 
sociālo dialogu.

Regulējums tiesību „ēnā”

Tomēr starp darba ņēmēju un darba devēju pārstāvjiem noslēgtie nolīgumi mēdz būt visai 
atšķirīgi — tiem var būt gan dažādi nosaukumi (nolīgums, deklarācija, rīcības kodekss, 
uzņēmuma nolīgums, darba koplīgums), gan arī dažādas līgumslēdzējas puses. Jo vairāk ir 
šādu nolīgumu, jo lielāka ir vajadzība definēt to atsevišķos veidus2. Tomēr, kamēr nebūs 
ieviestas saistošas defīnīcijas, arī turpmāk būs iespējamas dažādas izpratnes, kas izriet no 
atšķirīgajām sociālo partneru attiecību sistēmām.

Ņemot vērā tiesiskā regulējuma neesamību, noteikumu atšķirības un daudzās ar to saistītās 
problēmas3, pārsteidz tas, ka Eiropā vispār tiek noslēgts tik daudz transnacionālu uzņēmumu 
nolīgumu.

Komisijas datu bāzē4 ir iekļauti 215 nolīgumi, ko slēguši 138 uzņēmumi un kas attiecas uz 
vairāk nekā 10 miljoniem darbinieku, savukārt BUSINESSEUROPE5 norāda, ka tikai 
100 uzņēmumu, kuru mītnes vieta ir Eiropā, ir attiecīgi noslēguši šādus nolīgumus.
Eiropas Arodbiedrību konfederācija (EAK) ir reģistrējusi aptuveni 220 dažādus dokumentus 
(nolīgumus, protokolus, deklarācijas), ko noslēguši 138 uzņēmumi6. Minētie dokumenti 

                                               
1 Müller, Thorsten; Platzer, Hans-Wolfgang; Rüb, Stefan: Transnationale Unternehmensvereinbarungen und die 
Vereinbarungspolitik Europäischer Betriebsräte. Diseldorfa, 2013. – 94. lpp.
2 http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/transnationalcompanyagreement.htm.
3 Komisijas dienestu darba dokuments „Transnational company agreements: realising the potential of social dialogue” 
(SWD(2012)264 final).
4 Šeit domāti starptautiski un Eiropas mēroga nolīgumi: 
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.
6 http://www.etuc.org/IMG/pdf/EN-ETUC-Position-on-TCA-2.pdf.
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attiecas uz vairāk nekā 10 miljoniem darba ņēmēju visā pasaulē, tomēr, ņemot vērā 
ģeogrāfisko darbības jomu, aptuveni 85 % uzskatāmi par Eiropas mēroga nolīgumiem.

Šis augošais nolīgumu skaits liecina par to, ka darba attiecības Eiropā kļūst arvien 
transnacionālākas. Līdzās ekonomiska rakstura iemesliem (skatīt iepriekš) šo tendenci 
juridiskā ziņā sekmējuši šajā jomā pieņemtie sākotnējie Eiropas tiesību akti, piemēram, 
direktīva par Eiropas uzņēmumu padomēm1, par darba ņēmēju iesaistīšanu Eiropas 
uzņēmējsabiedrībās2, par darba ņēmēju norīkošanu3 un par darbinieku informēšanu un 
uzklausīšanu4. Sarunu procesi Eiropas uzņēmumu padomju līmenī, pateicoties pārrobežu 
mijiedarbībai, ir sekmējuši uzņēmumos pastāvošo darba attiecību horizontālu un vertikālu 
eiropeizāciju5.

Darba koplīgumi (collective agreements) un Eiropas transnacionālie uzņēmumu 
nolīgumi (European transnational company agreements)

Eiropas transnacionālie uzņēmumu nolīgumi (European transnational company agreements) 
lielākoties nav darba koplīgumi (national collective agreements) šā jēdziena tradicionālajā 
izpratnē, kas nozīmētu, ka tie valsts līmenī tiek noslēgti starp arodbiedrībām un darba 
devējiem vai darba devēju apvienībām saskaņā ar valsts tiesisko regulējumu, aptverot arī 
kolektīvu rīcību. Tradicionālajos darba koplīgumos tiek noteikta, piemēram, darba samaksa 
un (lielākajā daļā dalībvalstu) darba laiki.
Nodalīt abas sfēras atsevišķos gadījumos var būt sarežģīti. Tas saistīts arī ar to, ka ikvienā ES 
dalībvalstī pastāv sava sociālo partneru attiecību sistēma, t.i., sistēma, kas nosaka, kā darba 
devēji, darba ņēmēji un valsts regulē darba attiecības.

Patlaban vēl nav iespējams runāt par Eiropas mēroga darba koplīgumiem (European 
collective agreements), kaut gan pastāv daži koplīgumos aplūkojamo aspektu koordinācijas 
modeļi, piemēram, Doorn grupa6. Tomēr minētā koordinācija norisinās starp arodbiedrībām, 
un tajā iesaistījušās tikai nedaudzas nozares.

Ņemot vērā dažādās sociālo partneru attiecību sistēmas, ir gandrīz neiespējami iedomāties, ka 
Eiropā varētu pastāvēt saskaņota darba koplīgumu vide. Lielākajā daļā dalībvalstu vai nu 
likumos, vai konstitucionālajās tiesībās vai pamattiesībās ir noteikta darba koplīgumu 
slēgšanas autonomija. Turklāt arī no valstu tautsaimniecības viedokļa vidējā termiņā būtu 
grūti veidot Eiropas darba koplīgumu vidi. Eiropas sociālo partneru uzdevums galvenokārt 
būs vidējā termiņā rast sistēmu starpvalstu sarunām par koplīgumiem.

Tomēr jau tagad pārrobežu mērogā norisinās diskusijas par darba koplīgumu nosacījumiem, 
un tajās, kā prasīts Jan Andersson ziņojumā7, nepārprotami ir jāgarantē tiesības uz kolektīvu 
                                               
1 Direktīva 94/45/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2009/38/EK.
2 Direktīva 2001/86/EK.
3 Direktīva 96/71/EK.
4 Direktīva 2002/14/EK.
5 Rüb, Stefan; Platzer, Hans-Wolfgang, Müller, Thorsten: Transnationale Unternehmensvereinbarungen. Zur Neuordnung 
der Arbeitsbeziehungen in Europa. Berlīne, 2011. – 245. lpp.
6 http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/doorngroup.htm.
7 Jan Andersson ziņojums (2008/2085(INI)) (A6-0370/2008), 30.9.2008.
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rīcību arī Eiropas līmenī. Viking un Laval lietās ir nepieciešams risinājums, kas netika panākts 
ar priekšlikumu Monti II regulai1. Jo īpaši tas ir nepieciešams, ņemot vērā Nodarbinātības un 
sociālo lietu komitejas uzdevumā izstrādāto pētījumu, kurš skaidri liecina, ka dažās ES 
dalībvalstīs kolektīvo tiesību īstenošana ir apgrūtināta vai pasliktinājusies2.

Kaut gan Eiropas transnacionālie uzņēmumu nolīgumi nav darba koplīgumi šā jēdziena 
tradicionālajā izpratnē, tomēr to būtība mainās3. Sākotnēji galvenā nozīme lielākoties tika 
piešķirta informācijai un informācijas sniegšanai, toties tagad arvien vairāk uzmanības tiek 
veltīts tādiem jautājumiem kā tālākizglītības pasākumi, drošība un veselības aizsardzība 
darbā, norīkojumi un pārstrukturēšanas pasākumi4. Līdz ar to abi regulējuma līmeņi nākotnē 
varētu arvien vairāk pārklāties.

Pilnvarojuma sniegšana un reprezentativitāte attiecībā uz Eiropas transnacionālo 
uzņēmumu nolīgumu slēgšanu

Eiropas sociālajiem partneriem ārkārtīgi svarīgs un vienlaikus sarežģīts jautājums ir sarunu 
risinātāju un nolīgumu parakstītāju pilnvarošanas procedūra un reprezentativitāte5. Šim 
aspektam vajadzētu būt skaidram, pārredzamam un saprotamam. Lielākā daļa Eiropas 
arodbiedrību apvienību šajā sakarībā jau ir izstrādājušas iekšējas pamatnostādnes6.

Jāatzīmē, ka Eiropas uzņēmumu padomes un darba ņēmēju pārstāvji Eiropas 
uzņēmējsabiedrībās bieži vien uzsāk sarunas, kuru rezultātā pēcāk tiek noslēgti nolīgumi. 
Tomēr Eiropas transnacionālos uzņēmumu nolīgumus var noslēgt tikai Eiropas mēroga 
arodbiedrību apvienības. Tikai šīs apvienības var saņemt demokrātisku pilnvarojumu no 
valstu arodbiedrībām un pārstāvēt atzītās valstu arodbiedrības. 

Tādējādi — neraugoties uz abu jomu jau iepriekš aprakstīto saplūšanu, sarunās par darba 
koplīgumu nosacījumiem valsts kontekstā tomēr ir iespējams garantēt autonomiju. Turklāt tas 
padara saistošākas gan sarunas, gan īstenošanu. Jo lielākajā daļā valstu tiek tieši iesaistītas arī 
valsts līmeņa arodbiedrības, kuras nodrošina Eiropas regulējuma savienojamību ar valstī 
spēkā esošajiem noteikumiem.

Strīdu izšķiršana ārpustiesas kārtībā

Sociālo partneru attiecību sistēmās dažādās dalībvalstīs ir vērojami atšķirīgi strīdu izšķiršanas 
veidi ārpustiesas kārtībā. Pozitīvi ir tas, ka risinājumu izstrādē ir iesaistīti paši sarunu partneri 
un lēmumus nepieņem trešās personas. Īpaši ieteicama metode šajā gadījumā ir mediācija, jo 
tās gaitā iesaistītās puses pašas izstrādā risinājumu un ir garantēta taisnīga procedūra. Būtu 

                                               
1 Monti II, Padomes regula par to, kā īstenojamas tiesības uz kolektīvu rīcību saistībā ar brīvību veikt uzņēmējdarbību un
pakalpojumu sniegšanas brīvību (COM(2012) 130 final, Brisele, 21.3.2012.).
2 Eiropas Parlamenta pētījums „Enforcement of Fundamental Workers´s Rights”, kas izstrādāts Nodarbinātības un sociālo 
lietu komitejas uzdevumā, 2012. gada septembris.
3 EUROACTA 02/2012: European Action on Transnational Company Agreements: a stepping stone towards a real 
internationalisation of industrial relations.
4 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?jsp?catId=978&langId=en.
5 Komisijas paziņojums „Partnership for change in an enlarged Europe — Enhancing the contribution of European social 
dialogue” (COM(2004)557).
6 piem., Eiropas arodbiedrību savienība IndustriALL.
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jāveic salīdzinājums arī ar citās jomās gūto pieredzi un/vai jāapkopo piemēri, piemēram, 
Vācijas gadījumā — mediācija un Likumā par darba devēju un darba ņēmēju organizāciju 
attiecībām paredzētā saskaņošanas struktūru procedūra.

Alternatīvas regulējuma iespējas

Attiecībā uz Eiropas transnacionālajiem uzņēmumu nolīgumiem līdz šim regulējuma nav 
bijis. Šis jautājums gan ietilpst starptautiskajās privāttiesībās, tomēr regulās „Brisele I” un 
„Roma I” darba koplīgumi nav aplūkoti. 
Tad pat tādi nolīgumi, kas noslēgti, neeksistējot attiecīgam regulējumam, būtu pilnībā 
īstenojami tiesiskā ceļā. Šāds solis būtu pārlieku ekstrēms un nepietiekamā mērā respektētu 
sociālo partneru autonomiju un sociālo dialogu.
Tāpat arī direktīva vai regula, ja tai nebūtu fakultatīva rakstura, nebūtu piemērots risinājums, 
jo tad tās piemērošana būtu saistoša.

Piemērots risinājums nebūtu arī vienošanās piemērot kādas dalībvalsts tiesisko kārtību, jo 
attiecībā uz visām uzņēmuma daļām, kas izvietotas citā valstī, šī tiesiskā kārtība būtu sveša un 
to nevarētu piemērot. Turklāt šādā gadījumā netiktu ņemts vērā šādu nolīgumu sākotnējais 
Eiropas starpvalstu raksturs, kā arī darba attiecību transnacionalizācija Eiropas mērogā.


