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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre convenções coletivas transfronteiriças e diálogo social transnacional
(2012/2292(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta os artigos 3.º, n.º 3, e 6.º, n.º 3, do Tratado da União Europeia (TUE),

– Tendo em conta os artigos 9.º, 151.º, 152.º, 154.º, 155.º e 156.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE),

– Tendo em conta os artigos 12.º e 28.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia e o artigo 52.º, n.º 3, o artigo 53.º e o Preâmbulo, bem como as respetivas 
explicações,

– Tendo em conta o artigo 11.º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem,

– Tendo em conta os artigos 5.º e 6.º da Carta Social Europeia (versão revista),

– Tendo em conta a Decisão 98/500/CE da Comissão, de 20 de maio de 1998, relativa à 
criação de Comités de diálogo setorial para promover o diálogo entre os parceiros sociais 
a nível europeu,

– Tendo em conta o Documento de trabalho dos serviços da Comissão, de 10 de setembro 
de 2012, intitulado «Transnational company agreements: realising the potential of social 
dialogue» (Acordos de Empresa Transnacionais – Concretizar o Potencial do Diálogo 
Social) (SWD(2012)0264),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 18 de abril de 2012, intitulada «Uma 
recuperação geradora de emprego» (COM(2012)0173),

– Tendo em conta o relatório do grupo de peritos da Comissão sobre acordos de empresa 
transnacionais, de 31 de janeiro de 2012,

– Tendo em conta o documento de trabalho revisto do grupo de peritos da Comissão sobre 
acordos de empresa transnacionais, de 31 de janeiro de 2012,

– Tendo em conta o Livro Verde da Comissão, de 17 de janeiro de 2012, intitulado 
«Reestruturação e antecipação da mudança: que lições tirar da experiência recente?» 
(COM(2012)0007) e o documento de trabalho dos serviços da Comissão, de 17 de janeiro 
de 2012, que o acompanhava, intitulado «Restructuring in Europe 2011» (Reestruturação 
na Europa 2011) (SEC(2012)0059),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 27 de outubro de 2010, intitulada «Uma 
política industrial integrada para a era da globalização – Competitividade e 
sustentabilidade em primeiro plano» (COM(2010)0614),

– Tendo em conta o Inquérito da Comissão, de 2 de julho de 2008, intitulado «Mapping of 
transnational texts negotiated at corporate level» (Mapeamento de acordos transnacionais 
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negociados ao nível da empresa) (EMPL F2 EP/bp 2008 (D) 14511),

– Tendo em conta o Documento de trabalho dos serviços da Comissão, de 2008, intitulado 
«The role of transnational company agreements in the context of increasing international 
integration» (O papel dos acordos de empresa transnacionais em termos de aumento da 
integração internacional) (SEC(2008)2155),

– Tendo em conta o relatório da Comissão intitulado «Transnational collective bargaining: 
past, present and future» (Convenções coletivas transnacionais: passado, presente e 
futuro), de fevereiro de 2006,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão relativa à Agenda Social, de 9 de fevereiro 
de 2005 (COM(2005)0033),

– Tendo igualmente em conta as convenções da OIT sobre cláusulas laborais (contratos de 
direito público) (Convenção n.º 94) e sobre negociação coletiva (Convenção n.º 154),

– Tendo em conta a Declaração da OIT, de 10 de junho de 2008, sobre justiça social para 
uma globalização justa,

– Tendo em conta a Declaração da OIT relativa aos princípios e direitos fundamentais no 
trabalho, adotada em 1998,

– Tendo em conta as convenções da OIT que estabelecem normas laborais fundamentais 
universais em matéria de (entre outros): liberdade sindical e direito de negociação coletiva 
[Convenções n.º 87 (1948) e n.º 98 (1949)], e não discriminação no emprego [Convenções 
n.º 100 (1951) e n.º 111 (1958)],

– Tendo em conta o seu estudo intitulado «Enforcement of Fundamental Workers' Rights» 
(Respeito dos Direitos Fundamentais dos Trabalhadores), encomendado pela Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais (setembro de 2012),

– Tendo em conta o seu estudo intitulado «Convenções coletivas transfronteiriças e diálogo 
social transnacional», encomendado pela Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, 
de junho de 2011,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 15 de janeiro de 2013, que contém recomendações à 
Comissão sobre a informação e consulta dos trabalhadores, a antecipação e a gestão da 
reestruturação1,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e o parecer 
da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros (A7-0000/2013),

A. Considerando que o número de acordos de empresa transnacionais europeus («European 
Transnational Company Agreements») aumentou significativamente, revelando uma 
integração progressiva das relações de trabalho na Europa;

                                               
1 Textos aprovados, P7_TA(2013)0005.
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B. Considerando que não existem quaisquer mecanismos judiciais e/ou extrajudiciais para a 
resolução de litígios relativos à interpretação e aplicação destes acordos;

C. Considerando que há falta de clareza quanto ao estatuto jurídico destes acordos, tanto ao 
nível europeu, como em relação aos sistemas jurídicos nacionais;

D. Considerando que não existe um quadro jurídico para estes acordos, tanto ao nível 
internacional, como ao nível europeu;

E. Considerando que cada um dos Estados-Membros da União possui o seu próprio sistema 
de relações laborais, baseado em tradições e desenvolvimentos históricos específicos, o 
qual deve ser respeitado, sem necessidade de qualquer uniformização;

F. Considerando que o diálogo social europeu se caracteriza, sobretudo, pelo facto de 
promover de forma inovadora a manutenção e o aumento do emprego, a melhoria das 
condições de trabalho e o consequente aumento da prosperidade dos trabalhadores das 
empresas transnacionais, garantindo, simultaneamente, a autonomia nacional em matéria 
de política salarial;

G. Considerando que a UE reconhece a liberdade de associação e o direito à negociação 
coletiva como direitos fundamentais;

1. Recorda que a presente resolução se refere a acordos de empresa transnacionais europeus 
celebrados entre associações sindicais europeias e empregadores ou associações patronais 
europeias, normalmente a nível setorial, e observa que a presente resolução não se aplica a 
acordos de empresa transnacionais internacionais (ITCA) celebrados entre associações 
sindicais internacionais e empresas;

2. Propõe que seja criado a médio prazo para estes acordos de empresa transnacionais 
europeus um quadro regulamentar europeu facultativo;

Quadro regulamentar facultativo para acordos de empresa transnacionais europeus

3. Sublinha a autonomia dos parceiros sociais para efetuarem negociações e celebrarem 
acordos a todos os níveis;

4. Incentiva os parceiros sociais a apoiarem-se num quadro regulamentar facultativo 
europeu, a fim de poderem eliminar previamente quaisquer eventuais obstáculos, antes 
mesmo de iniciarem negociações a nível europeu e de serem aconselhados sobre as opções 
legais que se revelaram já como as mais úteis e efetivas;

5. Sublinha que a aplicação de um tal quadro regulamentar facultativo pelos parceiros sociais 
deve ser de caráter voluntário;

6. Exorta as associações sindicais europeias representativas («European Trade Union 
Federations») a negociarem e celebrarem acordos de empresa transnacionais 
exclusivamente europeus; observa que, caso uma associação sindical europeia não tenha 
adotado qualquer procedimento interno para obtenção de um mandato de negociação, os 
acordos só podem ser celebrados por sindicatos nacionais representativos; considera que 
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os conselhos de empresa europeus devem participar plenamente nas negociações;

7. Exige que seja eliminada a possibilidade de, na sequência da adoção do princípio da 
prevalência da cláusula mais favorável ou da cláusula de não regressão, os acordos 
coletivos nacionais e os acordos de empresa nacionais serem comprometidos ou limitados 
por um acordo de empresa transnacional europeu;

8. Recomenda a introdução de mecanismos extrajudiciais de resolução de litígios; considera 
que, nos acordos de empresa transnacionais europeus, deve ser criado um primeiro órgão 
de apoio ad hoc a nível de empresa, que permita uma solução, em caso de conflito entre as 
partes contratantes;

9. Recomenda ainda a criação, a um segundo nível, de um órgão de apoio europeu para a 
resolução extrajudicial de litígios, por forma a encontrar e aplicar, com participação de 
ambas as partes contratantes, uma solução viável, reunindo o órgão de resolução de 
litígios a pedido dos parceiros sociais europeus, voluntariamente e caso a caso, para a 
resolução extrajudicial dos conflitos;

10. Recomenda, dada a crescente transnacionalização das relações de trabalho, a criação a 
médio prazo, ao longo dos próximos anos, de um tribunal do trabalho europeu tripartido e 
independente;

11. Recomenda o estabelecimento de critérios fundamentais para os acordos de empresa 
transnacionais europeus, a serem esclarecidos e reconhecidos por escrito por ambas as 
partes contratantes, a fim de evitar futuras dificuldades na sua interpretação e aplicação; 
considera que esses critérios devem, sobretudo, incluir: o procedimento de atribuição de 
mandatos, isto é, o esclarecimento da legitimidade e da representatividade das partes 
contratantes, o local e a data de celebração do contrato, o âmbito material e geográfico de 
aplicação do mesmo, o princípio da cláusula mais favorável e a cláusula de não regressão, 
o termo de vigência, as condições de rescisão e os mecanismos de resolução de litígios;

12. Recorda o recurso n.º 85/2012 relativo ao processo Laval, apresentado ao Comité Europeu 
dos Direitos Sociais, e exige que seja igualmente garantido o direito a ações coletivas 
transfronteiras;

13. Congratula-se com as iniciativas da Comissão de apoio ao intercâmbio de experiências 
entre parceiros sociais e peritos, nomeadamente a recolha de exemplos, elaboração de 
bases de dados e realização de estudos;

14. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
aos parlamentos nacionais.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

As estratégias empresariais de concentração na atividade principal, prolongamento do banco 
de trabalho, recurso a países com níveis de rendimento reduzidos, política de preços baixos e 
obtenção de acessos ao mercado, associadas a uma adaptação dos produtos e serviços aos 
desejos dos clientes num espaço de tempo cada vez menor, conduzem a grandes e rápidas 
alterações nas empresas que fabricam os produtos e prestam os serviços. Este facto implica 
permanentes flutuações do volume de trabalho, alterações organizacionais e restruturações, 
que afetam os trabalhadores. Neste contexto, as empresas aplicam normalmente os seus 
sistemas de produção e estruturas empresariais a todos os estabelecimentos que lhes 
pertencem.
Em virtude da crescente transnacionalização da gestão de grupos, é cada vez maior a 
necessidade de soluções transfronteiras para os problemas laborais1.
Para os trabalhadores, porém, o âmbito dos sistemas sociais e laborais termina normalmente 
nas fronteiras do respetivo Estado. Em muitas empresas, por conseguinte, os parceiros sociais 
chegaram a acordos no sentido de poderem modelar essas transformações. O processo de 
transnacionalização em causa não pode ter lugar à custa dos trabalhadores, estruturalmente 
mais frágeis, nem terminar em puro dumping salarial e social.
Empresas eficientes, com um bom contingente de trabalho e uma boa taxa de ocupação, 
constituem o ideal a atingir, o que só será possível através de um diálogo social de qualidade, 
juridicamente assegurado.

Disposições ao abrigo da lei
Os acordos celebrados entre os representantes de trabalhadores e empregadores podem, no 
entanto, ser muito diversificados, tanto na sua designação (acordo, declaração, código de 
conduta, acordo de empresa, convenção coletiva), como nas partes contratantes, existindo 
inúmeras formas diferentes umas das outras. Quanto mais acordos houver, maior se torna a 
necessidade de definir formas específicas2. No entanto, enquanto não forem adotadas 
definições vinculativas, haverá sempre espaço para diferentes interpretações, decorrentes das 
diferenças entre os vários sistemas de relações laborais.

É admirável que, apesar da ausência de disposições legais, da disparidade de disposições e da 
dimensão dos problemas3 relacionados, tenham sido celebrados tantos acordos transnacionais 
europeus.

Enquanto a Comissão4 reuniu na sua base de dados cerca de 215 textos de 138 empresas, 
abrangendo mais de 10 milhões de trabalhadores, a BUSINESSEUROPE5 conta apenas com 
100 empresas com sede na Europa que celebraram acordos nesse âmbito.

A Confederação Europeia dos Sindicatos (CES) regista cerca de 220 textos de diferentes tipos 

                                               
1 Müller, Thorsten/Platzer, Hans-Wolfgang, Rüb, Stefan, Transnationale Unternehmensvereinbarungen und die 
Vereinbarungspolitik Europäischer Betriebsräte, Düsseldorf 2013, p. 94.
2 http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/transnationalcompanyagreement.htm
3 Documento de trabalho dos serviços da Comissão intitulado «Transnational company agreements: realising the potential of
social dialogue» (Acordos de empresa transnacionais – Concretizar o potencial do diálogo social), SWD(2012) 264 final.
4 Trata-se aqui de acordos internacionais e europeus: 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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(acordos, protocolos, declarações) celebrados por 138 empresas1. Apesar de abrangerem mais 
de 10 milhões de trabalhadores em todo o mundo, cerca de 85 % deles são considerados, 
devido ao seu âmbito de aplicação, acordos europeus.

Este número cada vez maior de acordos é prova da crescente transnacionalização das relações 
de trabalho na Europa. Além dos fundamentos económicos (ver acima), as disposições 
intrinsecamente europeias adotadas neste âmbito, designadamente as diretivas relativas aos 
conselhos de empresa europeus2, à participação dos trabalhadores numa sociedade europeia 
(SE)3, ao destacamento dos trabalhadores4 e à informação e consulta dos trabalhadores5, 
promoveram legalmente este desenvolvimento. Graças à interação transfronteiras, os 
processos de negociação ao nível dos conselhos de empresa europeus contribuíram para uma 
europeização tanto horizontal como vertical das relações de trabalho nas empresas6.

Acordos coletivos e acordos de empresa transnacionais europeus
No caso dos acordos de empresa transnacionais europeus não se trata, na maioria dos casos, 
de acordos coletivos clássicos celebrados a nível nacional entre sindicatos e empregadores ou 
associações patronais, num âmbito de um quadro jurídico nacional que inclui igualmente 
medidas coletivas. Os acordos coletivos clássicos abrangem, por exemplo, os salários e (na 
maioria dos Estados-Membros) o horário de trabalho. Em casos individuais, a fronteira entre 
ambos os universos pode revelar-se difícil de determinar. Isso fica também a dever-se ao facto 
de em cada um dos Estados-Membros existir um sistema de relações laborais próprio, isto é, 
um sistema que define as relações de trabalho entre empregadores, trabalhadores e o Estado.

Apesar de existirem modelos isolados de coordenação de tarifas, como o Grupo Doorn7, não 
se pode, atualmente, falar de acordos coletivos europeus. Esta coordenação tem, no entanto, 
lugar entre associações sindicais e com a participação de apenas alguns setores.

Dadas as diferenças entre os diversos sistemas de relações laborais, é difícil imaginar uma 
convenção coletiva europeia unificada. A autonomia em matéria de política salarial está 
garantida por lei, pela Constituição ou como direito fundamental na maioria dos 
Estados-Membros. Além disso, uma convenção coletiva europeia é, a médio prazo, difícil de 
concretizar em relação às economias nacionais. É tarefa primordial dos parceiros sociais 
europeus encontrar, a médio prazo, um quadro para acordos laborais transnacionais.

Já neste momento existem, aliás, acordos laborais transfronteiras em relação aos quais é 
necessário garantir em termos claramente europeus o direito a ações coletivas, tal como é 
exigido no relatório Andersson8. Os processos Viking e Laval necessitam de uma solução, que 
o Regulamento Monti II9 não conseguiu. Tendo em consideração o estudo encomendado ao 
                                               
1 http://www.etuc.org/IMG/pdf/EN-ETUC-Position-on-TCA-2.pdf
2 Diretiva 94/45/CE, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2009/38/CE.
3 Diretiva 2001/86/CE.
4 Diretiva 96/71/CE.
5 Diretiva 2002/14/CE.
6 Rüb, Stefan/Platzer, Hans-Wolfgang/Müller, Thorsten Transnationale Unternehmensvereinbarungen-Zur Neuordnung der 
Arbeitsbeziehungen in Europa, Berlim, 2011, p. 245.
7 http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/transnationalcompanyagreement.htm
8 Relatório Andersson (2008/2085(INI)) 30.9.2008 (A6-0370/2008).
9 Regulamento Monti-II do Conselho, relativo ao exercício do direito a ações coletivas em matéria de estabelecimento e 
prestação de serviços (COM(2012) 130 final, Bruxelas, 21.3.2012.
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Comité do Emprego, o qual indica claramente que, em alguns Estados-Membros da UE, o 
exercício do direito coletivo se encontra dificultado ou, até mesmo, limitado1, esta questão é 
da maior oportunidade.

Os acordos de empresa transnacionais europeus não correspondam a acordos coletivos 
europeus na acessão clássica, mas os seus conteúdos transformam-se2. Embora inicialmente se 
colocassem em primeiro lugar a informação e a formação, cada vez se atribui mais 
importância a ações de especialização, proteção do trabalho e da saúde, às transferências e às 
questões relativas a medidas de reestruturação3. Ambos os níveis de regulamentação 
poderiam, por conseguinte, interagir no futuro de forma mais efetiva.

Atribuição de mandatos e representatividade em acordos de empresa transnacionais 
europeus
Uma questão de extrema importância e dificuldade para os parceiros sociais europeus é a do 
procedimento de atribuição de mandatos e da representatividade 4 de quem conduz as 
negociações e assina o acordo. Esse procedimento deve ser claro, transparente e 
compreensível. A maior parte das associações sindicais europeias elaborou já diretivas 
internas5.

Frequentemente são os conselhos de empresa europeus e os representantes dos trabalhadores 
em sociedades europeias (SE) que iniciam as conversações que conduzirão mais tarde a 
acordos. No entanto, só as associações sindicais europeias podem celebrar acordos de 
empresa transnacionais europeus. Só elas podem ser mandatadas democraticamente pelos 
sindicatos nacionais e só elas podem representar os sindicatos nacionais reconhecidos.

Deste modo, apesar da interpenetração dos dois universos já levada a cabo, fica garantida a 
autonomia nacional em matéria de política salarial. É, além disso, evidente uma maior 
vinculação, tanto no processo de negociação como no de aplicação, uma vez que, na maior 
parte dos países, os sindicatos intervêm também diretamente a nível nacional, assegurando a 
compatibilidade das disposições europeias com as disposições nacionais.

Resolução extrajudicial de litígios
Conhecem-se diversas formas de resolução de litígios, consagradas nos sistemas de relações 
laborais dos vários Estados-membros. A vantagem reside no facto de as partes contratantes 
participarem desde logo na elaboração de soluções e não haver lugar a decisões de terceiros. 
É, por conseguinte, particularmente aconselhável a mediação, uma vez que os próprios 
interessados desenvolvem uma solução, estando garantida a justeza do processo. Neste 
sentido, devem ser consideradas para comparação experiências em outros setores e/ou 
reunidos exemplos, por exemplo, mediação e processos de conciliação na lei sobre a 
organização social das empresas (Alemanha).
                                               
1 Estudo do Parlamento Europeu relativo ao respeito dos direitos fundamentais dos trabalhadores, encomendado pelo Comité 
do Emprego e dos Assuntos Sociais, setembro de 2012.
2 EUROACTA 02/2012: European Action on Transnational Company Agreements: a stepping stone towards a real 
internationalisation of industrial relations? (Ação europeia sobre os acordos de empresa transnacionais: um marco na via 
para a internacionalização das relações industriais?)
3 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?jsp?catId=978&langId=pt
4 Comunicação da Comissão intitulada «Parceria para a mudança numa Europa alargada – Reforçar o contributo do diálogo 
social europeu» (COM(2004) 557).
5 Por exemplo, na IndustriAll, Confederação Europeia de Sindicatos.
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Regulamentações alternativas
Até este momento, não existe qualquer regulamentação relativa aos acordos transnacionais 
europeus. Embora esta questão seja do foro do Direito privado internacional, os 
Regulamentos de Bruxelas I e de Roma I não preveem contratos coletivos. 
Assim sendo, até mesmo um acordo celebrado num âmbito extrarregulamentar pode ser 
plenamente reconhecido como tendo valor judicial. Um avanço neste sentido é demasiado 
radical e não tem em devida consideração a autonomia dos parceiros sociais e do diálogo 
social.
Do mesmo modo, uma diretiva ou regulamento sem caráter facultativo não pode constituir a 
melhor solução, dada a vinculatividade da sua aplicação.

Um acordo elaborado em função da ordem jurídica nacional de um Estado-Membro não pode 
ser solução, uma vez que essa ordem jurídica seria alheia a todas as partes da empresa 
situadas num outro país e não poderia ser aplicada. Além disso, não teria em devida conta o 
caráter transnacional intrinsecamente europeu destes acordos, nem a transnacionalização das 
relações de trabalho a nível europeu.


