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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie transgranicznych układów zbiorowych i międzynarodowego dialogu 
społecznego
(2012/2292(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 3 ust. 3 i art. 6 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

– uwzględniając art. 9, 151, 152, 154, 155 oraz 156 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE) 

– uwzględniając art. 12 i 28 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 52 ust. 3 
i art. 53 oraz Preambułę i istotne wyjaśnienia,

– uwzględniając art. 11 Europejskiej konwencji praw człowieka, 

– uwzględniając art. 5 i 6 (zmienionej) Europejskiej karty społecznej, 

– uwzględniając decyzję Komisji 98/500/WE z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie 
ustanowienia Komitetów Dialogu Sektorowego promujących dialog między partnerami 
społecznymi na szczeblu europejskim;

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 10 września 2012 r. pt. 
„Międzynarodowe porozumienia na poziomie przedsiębiorstw: potencjał dialogu 
społecznego” (SWD(2012)0264),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 18 kwietnia 2012 r. zatytułowany „W kierunku 
odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu” (COM(2012)0173), 

– uwzględniając sprawozdanie grupy ekspertów Komisji Europejskiej ds. 
międzynarodowych porozumień na poziomie przedsiębiorstw z 31 stycznia 2012 r.,

– uwzględniając zmieniony dokument roboczy Komisji Europejskiej ds. międzynarodowych 
porozumień na poziomie przedsiębiorstw z 31 stycznia 2012 r.,

– uwzględniając zieloną księgę Komisji z 17 stycznia 2012 r. pt. „Restrukturyzacja i 
przewidywanie zmian: wnioski wynikające z ostatnich doświadczeń” (COM(2012)0007) 
oraz towarzyszący mu dokument roboczy służb z 17 stycznia 2012 r. „Restrukturyzacja w 
Europie 2011” (SEC(2012)0059), 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 27 października 2010 r. zatytułowany 
„Zintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji. Konkurencyjność i 
zrównoważony rozwój na pierwszym planie” (COM(2010)0614),

– uwzględniając badanie Komisji z dnia 2 lipca 2008 r. zatytułowane „Odwzorowanie 
ponadnarodowych tekstów negocjowanych na poziomie korporacyjnym” (EMPL F2 
EP/bp 2008 (D) 14511),
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– uwzględniając dokument roboczy Komisji z 2008 r. zatytułowany „Rola umów 
ponadnarodowych firm w kontekście rosnącej integracji międzynarodowej” 
(SEC(2008)2155),

– uwzględniając sprawozdanie Komisji zatytułowane „Ponadnarodowe umowy zbiorowe: 
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość“ (luty 2006 r.), 

– uwzględniając komunikat Komisji w sprawie Agendy Społecznej z dnia 9 lutego 2005 r. 
(COM(2005)0033), 

– uwzględniając konwencje MOP dotyczące postanowień o pracy (w umowach zawieranych 
przez władze publiczne) (konwencja nr 94) oraz dotyczące rokowań zbiorowych 
(konwencja nr 154),

– uwzględniając deklarację MOP z 10 czerwca 2008 r. w sprawie sprawiedliwości 
społecznej na rzecz uczciwej globalizacji, 

– uwzględniając deklarację MOP w dotyczącą podstawowych zasad i praw w pracy, 
przyjętą w 1998 r., 

– uwzględniając konwencje MOP ustanawiające uniwersalne podstawowe standardy pracy
dotyczące (inter alia): swobody tworzenia stowarzyszeń, prawa do zawierania umów 
zbiorowych nr 87 (1948 r.) i nr 98 (1949 r.) oraz niedyskryminacji przy zatrudnianiu nr 
100 (1951 r.) i nr 111 (1958 r.),

– uwzględniając studium na temat „Egzekwowania podstawowych prac pracowniczych”, 
zlecone przez Komisję ds. zatrudnienia i spraw społecznych (wrzesień 2012 r.), 

– uwzględniając studium na temat „Transgraniczne układy zbiorowe i ponadnarodowy 
dialog społeczny” zlecone przez Komisję ds. zatrudnienia i spraw społecznych, czerwiec 
2011 r.,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 stycznia 2013 r. zawierającą zalecenia dla 
Komisji w sprawie informowania pracowników i konsultowania się z nimi, 
przewidywania restrukturyzacji i zarządzania nimi1, 

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinię 
Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A7–0000/2013),

A. mając na uwadze, że liczba europejskich międzynarodowych porozumień na poziomie 
przedsiębiorstw (European Transnational Company Agreements) znacząco wzrosła i 
wskazuje na postępującą integrację stosunków pracy w Europie;

B. mając na uwadze, że dla interpretacji i realizacji tych porozumień nie istnieją sądowe ani 
pozasądowe mechanizmy rozwiązywania sporów;

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0005
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C. mając na uwadze, że status prawny tych porozumień na szczeblu europejskim oraz w 
odniesieniu do krajowych porządków prawnych pozostaje niejasny; 

D. mając na uwadze, że dla takich porozumień nie istnieją ramy prawne ani na poziomie 
międzynarodowym, ani europejskim; 

E. mając na uwadze, że każde państwo członkowskie Unii dysponuje własnym ustrojem 
zbiorowych stosunków pracy, wynikającym z różnego rozwoju historycznego i tradycji, 
który należy respektować i który nie wymaga ujednolicenia;

F. uwzględniając, że europejski dialog społeczny wyróżnia się w szczególności tym, że w 
sposób innowacyjny, lecz przy zachowaniu niezależności państw członkowskich w 
zakresie zawierania porozumień zbiorowych, wspiera utrzymanie i wzrost zatrudnienia, 
poprawę warunków pracy, a tym samym wzrost poziomu życia osób zatrudnionych w 
przedsiębiorstwach międzynarodowych; 

G. mając na uwadze, że UE wolność stowarzyszeń oraz prawo do rokowań zbiorowych 
uznaje za prawa podstawowe;

1. wskazuje, że rezolucja ta odnosi się do europejskich międzynarodowych porozumień na 
poziomie przedsiębiorstw (European Transnational Company Agreements) zawieranych 
zwykle na poziomie branżowym przez europejskie stowarzyszenia związków 
zawodowych i europejskich pracodawców lub europejskie stowarzyszenia pracodawców, 
oraz stwierdza, że rezolucja nie odnosi się do międzynarodowych porozumień na szczeblu 
przedsiębiorstw (ITCA) zawieranych przez międzynarodowe stowarzyszenia związków 
zawodowych i przedsiębiorstwa;

2. proponuje, aby w średniej perspektywie czasowej przyjąć dla takich europejskich 
międzynarodowych porozumień na szczeblu przedsiębiorstw fakultatywne europejskie 
ramy prawne;

Fakultatywne ramy prawne dla europejskich międzynarodowych porozumień na 
poziomie przedsiębiorstw

3. podkreśla autonomię partnerów społecznych, co oznacza, że mogą oni podejmować 
rokowania i zawierać porozumienia na wszystkich szczeblach;

4. zachęca partnerów społecznych, aby opierali się na fakultatywnych europejskich ramach 
prawnych, tak by już w czasie przygotowań do rokowań na szczeblu europejskim 
wykluczyć ewentualne źródła problemów oraz uzyskać wiedzę o rozwiązaniach 
prawnych, które mogłyby się okazać przydatne i efektywne;

5. podkreśla, że zastosowanie takich fakultatywnych ram prawnych przez partnerów 
społecznych powinno być dobrowolne;

6. wymaga, aby reprezentatywne europejskie stowarzyszenia związków zawodowych 
(European Trade Union Federations) negocjowały i zawierały wyłącznie europejskie 
międzynarodowe porozumienia na poziomie przedsiębiorstw; stwierdza, że jeśli jakieś 
europejskie stowarzyszenia związków zawodowych nie przyjęło wewnętrznej procedury 
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udzielania mandatu do rokowań, to porozumienia mogą być zawierane wyłącznie przez 
reprezentatywne krajowe związki zawodowe; jest zdania, że europejskie rady zakładowe 
powinny w szerokim zakresie uczestniczyć w rokowaniach;

7. wymaga, aby poprzez zastosowanie zasady uprzywilejowania (most favorable clause) 
oraz klauzuli o nieobniżaniu poziomu ochrony (non-regression clause) wykluczyć ryzyko, 
że jakieś europejskie międzynarodowe porozumienie na poziomie przedsiębiorstw 
(European transnational company agreement) uniemożliwi albo utrudni stosowanie 
krajowych układów zbiorowych (collective agreements) oraz krajowych porozumień na 
poziomie przedsiębiorstw (company agreements);

8. zaleca wprowadzenie mechanizmów pozasądowego rozstrzygania sporów; jest zdania, że 
w europejskich międzynarodowych porozumieniach na poziomie przedsiębiorstw należy 
uzgodnić, iż pierwszy punkt, do którego będzie się można zwracać w sprawach 
związanych z porozumieniem, powinien pozostawać na poziomie przedsiębiorstwa, w 
celu znalezienia pozasądowego rozwiązania w przypadku konfliktu między stronami 
porozumienia;

9. zaleca ponadto, aby jako drugi stopień wprowadzić instytucję mającą na celu znalezienie i 
wprowadzenie w życie stosowanych pozasądowych rozwiązań sporów na poziomie 
europejskim, przy czym instytucja taka powinna zbierać się na dobrowolny wniosek 
europejskich partnerów społecznych w celu pozasądowego rozstrzygania konfliktów w 
konkretnych przypadkach;

10. w związku z rosnącym umiędzynarodowieniem stosunków pracy zaleca utworzenie w 
najbliższych latach w średniej perspektywie czasowej odrębnego trzyistancyjnego 
europejskiego sądownictwa pracy;

11. zaleca zdefiniowanie istotnych kwestii dla europejskiego międzynarodowego 
porozumienia na poziomie przedsiębiorstw, które powinny zostać wyjaśnione przez 
strony, a efekty tych wyjaśnień zapisane w celu uniknięcia w przyszłości problemów w 
interpretacji i realizacji; stwierdza, że kwestie takie to: procedura udzielania mandatów, tj. 
wyjaśnienie spraw legitymacji i reprezentatywności negocjujących stron, miejsce i data 
zawarcia porozumienia, rzeczowy i geograficzny zakres stosowania, zasada 
uprzywilejowania oraz klauzula o nieobniżaniu poziomu ochrony, okres obowiązywania, 
warunki wypowiedzenia oraz mechanizmy rozstrzygania sporów; 

12. przywołuje skargę nr 85/2012 w sprawie Laval, złożoną w Europejskim Komitecie Praw 
Socjalnych i wymaga zagwarantowania prawa do realizacji działań zbiorowych także na 
poziomie transgranicznym; 

13. z zadowoleniem przyjmuje działania Komisji na rzecz wymiany doświadczeń między 
partnerami społecznymi i ekspertami, podejmowane dla ich wsparcia, np. zbieranie 
przykładów, tworzenie baz danych czy opracowywanie analiz; 

14. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji oraz parlamentom narodowym. 
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UZASADNIENIE

Strategie przedsiębiorstw polegające na koncentrowaniu się na głównej działalności, 
outsourcingu, wykorzystaniu krajów o niskim poziomie płac, polityce niskich cen i 
uzyskiwaniu dostępu do rynku przy jednoczesnym dostosowaniu produktów i usług do 
życzeń klientów w coraz krótszym czasie prowadzą do daleko idących i szybkich zmian w 
przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Skutkiem tego są ciągłe wahania w zakresie 
zleceń, zmiany organizacyjne i restrukturyzacje oddziałujące na pracowników. 
Przedsiębiorstwa najczęściej przenoszą przy tym swoje systemy produkcyjne i struktury na 
wszystkie zakłady należące do przedsiębiorstwa. 
Coraz dalej idące umiędzynarodowienie zarządzania koncernami powoduje zwiększenie 
zapotrzebowania na transgraniczne sposoby rozwiązywania problemów związanych z 
polityką pracy1.
Jednak z punktu widzenia pracowników system prawa pracy i praw socjalnych w zasadzie 
kończy się na granicach państwa. Dlatego w wielu przedsiębiorstwach partnerzy społeczni 
przyjęli porozumienia uwzględniające te przekształcenia. Ten proces przenoszenia 
działalności na poziom międzynarodowy nie może odbywać się kosztem strukturalnie 
słabszych pracobiorców, ani tym bardziej prowadzić do czystego dumpingu płacowego i 
socjalnego.
Stanem, do którego należy dążyć, jest istnienie wydajnych przedsiębiorstw oferujących dobrą 
pracę i wysoki poziom zatrudnienia, co można osiągnąć wyłącznie dzięki wysokiej jakości 
prawnie zagwarantowanego dialogu społecznego.

Regulacje „w cieniu prawa”
Jednak porozumienia między przedstawicielami pracobiorców i pracodawców przybierają 
bardzo różne formy, począwszy od różnic w nazewnictwie (porozumienie, oświadczenie, 
code of conduct, porozumienia zakładowe, układ zbiorowy) aż po różnice co do tego, kto jest 
stroną takiego porozumienia. Im więcej jest takich porozumień, tym pilniejsza staje się 
potrzeba zdefiniowania takich poszczególnych form2. Dopóki jednak nie ma wiążących 
definicji, dopóty będzie istniało pole do różnych interpretacji, wynikających z różnic w 
systemach zbiorowych stosunków pracy.

Jest zadziwiające, że mimo braku regulacji prawnych, różnorodności regulacji oraz wielości 
wynikających stąd problemów3 zawieranych jest tak wiele europejskich porozumień 
międzynarodowych.

O ile Komisja4 zdołała umieścić w swojej bazie danych około 215 tekstów pochodzących ze 
138 przedsiębiorstw i dotyczących ponad 10 milionów pracowników, o tyle 
BUSINESSEUROPE5 ocenia, że istnieje jedynie 100 przedsiębiorstw z siedzibą w Europie, 
które zawarły tego rodzaju porozumienia.
Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) zarejestrowała ok. 220 tekstów 
                                               
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 Dokument roboczy Komisji „Ponadnarodowe umowy zbiorowe: urealnienie potencjału dialogu społecznego, SWD 
(2012)0264 final”.
4 Mowa o porozumieniach międzynarodowych i europejskich: 
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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różnego rodzaju (porozumień, protokołów, oświadczeń), zawartych przez 138 
przedsiębiorstw1. Obejmują one ponad 10 milionów pracowników na całym świecie, jednak 
85 % z nich, ze względu na swój geograficzny obszar działania, uważa się za porozumienia 
europejskie.

Ta rosnąca liczba porozumień wskazuje na rosnące umiędzynarodowienie stosunków pracy w 
Europie. Obok przyczyn ekonomicznych (patrz wyżej) w znacznym stopniu do takiego 
rozwoju sytuacji przyczyniły się czysto europejskie regulacje, np. dyrektywy w sprawie 
Europejskich Rad Zakładowych2, w sprawie uczestnictwa pracowników w spółkach 
europejskich (SE)3, w sprawie delegowania pracowników4 oraz w sprawie warunków
informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami5. Procesy negocjacyjne na 
szczeblu Europejskich Rad Zakładowych przyczyniły się, dzięki interakcji ponad granicami 
krajów, do poziomej i pionowej europeizacji zakładowych stosunków pracy6.

Układy zbiorowe (Collective agreements) oraz europejskie międzynarodowe 
porozumienia na poziomie przedsiębiorstw (European transnational company 
agreements)
Europejskie międzynarodowe porozumienia na poziomie przedsiębiorstw (European 
Transnational Company Agreements) różnią się przeważnie od ogólnokrajowych układów
zbiorowych (National Collective Agreements) w tradycyjnym sensie, zawieranych między 
związkami zawodowymi a pracodawcami albo stowarzyszeniami pracodawców w ramach 
prawa krajowego, których treść obejmuje także działania kolektywne. Oprócz tego treść 
takich tradycyjnych układów zbiorowych obejmuje np. płace i (w większości państw 
członkowskich) czas pracy. 
Rozgraniczenie tych dwóch sfer może w poszczególnych przypadkach okazać się trudne. 
Bierze się to m.in. stąd, że w każdym państwie członkowskim UE funkcjonuje odrębny ustrój 
zbiorowych stosunków pracy, tj. system, w ramach którego pracodawcy, pracownicy i 
państwo regulują stosunki pracy. 

Obecnie nie może być mowy o europejskich układach zbiorowych (European Collective 
Agreements), nawet jeśli istnieją pojedyncze przykłady koordynacji w tej dziedzinie, np. 
grupa Doorn7. Koordynacja taka dotyczy jednak tylko związków zawodowych i jedynie z 
niewielu branż. 

W obliczu wielkiej różnorodności ustrojów zbiorowych stosunków pracy trudno nawet 
wyobrazić sobie jednolity europejski system układów zbiorowych. Swoboda zawierania 
umów zbiorowych ma w większości krajów członkowskich umocowanie ustawowe albo 
nawet konstytucyjne i jest uważana za jedno z praw podstawowych. Oprócz tego w średniej 
perspektywie europejski system układów zbiorowych byłby trudny do ukształtowania w 
krajowych systemach gospodarczych. W takiej średniej perspektywie rozwiązywanie 

                                               
1 http://www.etuc.org/IMG/pdf/EN-ETUC-Position-on-TCA-2.pdf
2 94/45/WE, zmieniona dyrektywą 2009/38/WE
3 2001/86/WE. 
4 96/71/WE.
5 2002/14/WE.
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
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ponadgranicznych sporów zbiorowych pozostanie przede wszystkim domeną europejskich 
partnerów społecznych.

Jednak już obecnie mamy do czynienia z ponadgranicznymi sporami zbiorowymi, dla których 
konieczne jest zagwarantowanie prawa do działań zbiorowych także na szczeblu europejskim, 
zgodnie z postulatami sprawozdania Anderssona1. Sprawy Viking i Laval wymagają 
rozwiązań, których nie zapewnił projekt rozporządzenia Monti II2. Rozwiązania takie 
powinny zostać stworzone szczególnie w obliczu wyników studium wykonanego na zlecenie 
Komisji Zatrudnienia, które jasno pokazują, jak w niektórych państwach UE utrudnia się 
wykonywanie praw zbiorowych lub pogarsza3 jego jakość

Wprawdzie europejskie międzynarodowe porozumienia na poziomie przedsiębiorstw nie są 
europejskimi układami zbiorowymi w tradycyjnym sensie, ale ich treść podlega zmianom4. O 
ile na początku głównym motywem było informowanie pracowników, obecnie w coraz 
większym stopniu ich przedmiotem są kwestie szkoleń, bezpieczeństwa pracy, ochrony 
zdrowia, przeniesienia czy sposób postępowania w przypadku restrukturyzacji5. Dlatego w 
przyszłości te dwa obszary regulacji mogłyby coraz bardziej się integrować.

Udzielanie mandatu i reprezentatywność w europejskich międzynarodowych 
porozumieniach na poziomie przedsiębiorstw
Jedną z najważniejszych i najtrudniejszych kwestii dla partnerów społecznych jest procedura 
udzielania mandatu osobom, które prowadzą rokowania oraz podpisują porozumienie, a także 
ich reprezentatywności6. Zasady w tym zakresie powinny być jasne, przejrzyste i zrozumiałe. 
Większość europejskich stowarzyszeń związków zawodowych stworzyła już odpowiednie 
wytyczne organizacyjne7. 

Wprawdzie Europejskie Rady Zakładowe oraz przedstawiciele pracowników w spółkach 
europejskich (SE) często podejmują rokowania prowadzące później do zawarcia porozumień, 
jednak europejskie międzynarodowe porozumienia na poziomie przedsiębiorstw zawierają 
tylko europejskie stowarzyszenia związków zawodowych. Tylko one mogą uzyskać 
demokratyczny mandat od krajowych związków zawodowych i tylko one reprezentują 
oficjalnie działające związki. 

W ten sposób możliwe jest zagwarantowanie swobody zawierania umów zbiorowych w 
kontekście krajowym mimo opisanego już powyżej pomieszania tych dwóch sfer. Ponadto 
powoduje to, że zarówno w procesie rokowań, jak i podczas realizacji porozumień można 
uzyskać dalej idące związanie stron porozumieniem, ponieważ w większości krajów 
                                               
1 Sprawozdanie Anderssona (2008/2085(INI)) 30.9.2008 (A6-0370/2008).
2 Monti II, Rozporządzenie Rady w sprawie wykonywania prawa do podejmowania działań zbiorowych w kontekście 
swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług, (COM(2012)0130 final, Bruksela, 21.3.2012 r). 
3 European Parliament study on Enforcement of Fundamental Workers´s Rights, na zlecenie Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych, wrzesień 2012.
4 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?
5 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?jsp?catId=978&langId=en
6 Komunikat Komisji „Partnerstwo na rzecz zmian w rozszerzonej Europie - wzmocnienie wkładu europejskiego dialogu 
społecznego“ (COM(2004)0557).
7 np. IndustriAll, Europejska Konfederacja Związków Zawodowych. 
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uczestnikami są bezpośrednio związki zawodowe na poziomie krajowym, dbające o zgodność 
rozwiązań europejskich z prawem krajowym.

Pozasądowe rozstrzyganie sporów
W poszczególnych systemach zbiorowych stosunków pracy państw członkowskich przyjęto 
różne sposoby pozasądowego rozstrzygania sporów. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że 
strony umowy same starają się wypracować rozwiązanie sporu, nie przekazując kompetencji 
decyzyjnych stronom trzecim. Dlatego za korzystne rozwiązanie należy uznać przede 
wszystkim mediację, ponieważ przy jej zastosowaniu strony same wypracowują rozwiązania,
mając gwarancję uczciwej procedury. W tym zakresie należy przyjrzeć się doświadczeniom z 
innych obszarów, dokonywać ich analizy porównawczej i/lub zbierać przykłady, np. mediacji 
czy procedur pojednawczych w niemieckiej Ustawie o ustroju przedsiębiorstw 
(Betriebsverfassungsgesetz).

Alternatywne regulacje
Jak dotąd brak jest regulacji odnoszących się do międzynarodowych porozumień 
europejskich. Co prawda jest to obszar podlegający międzynarodowemu prawu prywatnemu, 
jednak ani Bruksela I, ani Rzym I nie przewidują umów zbiorowych. 
Również porozumienie zawarte w przestrzeni całkowicie pozbawionej regulacji mogłoby być 
bez ograniczeń rozstrzygane w drodze sądowej. Jednak takie rozwiązanie byłoby zbyt daleko 
idące i nie uwzględniałoby w odpowiednim zakresie autonomii partnerów społecznych i 
dialogu społecznego.
Również dyrektywa czy rozporządzenie, niemające charakteru fakultatywnego, nie byłyby 
prawidłowym rozwiązaniem, ze względu na ich charakter wiążący.

Porozumienie zawarte w ramach porządku prawnego jednego z państw członkowskich także 
nie przyniosłoby pożądanego efektu, ponieważ dla tych części przedsiębiorstwa, które 
znajdują się w innym kraju, ten porządek prawny byłby obcy, a przez to niemożliwy do 
zastosowania. Ponadto byłby sprzeczny z międzynarodowym europejskim charakterem tych 
porozumień i nie uwzględniałby w odpowiednim stopniu coraz większego 
umiędzynarodowienia stosunków pracy na szczeblu europejskim.


