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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o čezmejnem kolektivnem pogajanju in nadnacionalnem socialnem dialogu
(2012/2292(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju členov 3(3) in 6(3) Pogodbe o Evropski uniji (PEU),

– ob upoštevanju členov 9, 151, 152, 154, 155 in 156 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(PDEU), 

– ob upoštevanju členov 12 in 28 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, členov 52 (3) 
in 53 ter preambule in ustreznih razlag,

– ob upoštevanju člena 11 Evropske konvencije o človekovih pravicah, 

– ob upoštevanju členov 5 in 6 (spremenjene) Evropske socialne listine, 

– ob upoštevanju Sklepa Komisije 98/500/ES z dne 20. maja 1998 o ustanovitvi Odborov 
sektorskega dialoga med socialnimi partnerji na evropski ravni,

– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije z dne 10. septembra 2012 z 
naslovom „Transnational company agreements: realising the potential of social dialogue“ 
(Nadnacionalne podjetniške kolektivne pogodbe: uresničevanje potenciala socialnega 
dialoga) (SWD(2012)0264),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 18. aprila 2012 z naslovom „K okrevanju s 
številnimi novimi delovnimi mesti“ (COM(2012)0173), 

– ob upoštevanju poročila strokovne skupine Komisije o nadnacionalnih podjetniških 
kolektivnih pogodbah z dne 31. januarja 2012,

– ob upoštevanju spremenjenega delovnega dokumenta strokovne skupine Komisije o 
nadnacionalnih podjetniških kolektivnih pogodbah z dne 31. januarja 2012,

– ob upoštevanju zelene knjige Komisije z dne 17. januarja 2012 z naslovom 
„Prestrukturiranje in predvidevanje sprememb: spoznanja iz nedavnih izkušenj“ 
(COM(2012)0007) in delovnega dokumenta služb Komisije z dne 17. januarja 2012 z 
naslovom „Prestrukturiranje v Evropi 2011“ (SEC(2012)0059), vključenega v zeleno 
knjigo, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 27. oktobra 2010 z naslovom „Celostna 
industrijska politika za dobo globalizacije – Konkurenčnost in trajnost v središču 
pozornosti“ (COM(2010)0614),

– ob upoštevanju raziskave Komisije z dne 2. julija 2008 z naslovom „Mapping of 
transnational texts negotiated at corporate level“ (Pregled nadnacionalnih besedil, 
izpogajanih na ravni družb) (EMPL F2 EP/bp 2008 (D) 14511),
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– ob upoštevanju delovnega dokumenta služb Komisije iz leta 2008 z naslovom „The role of 
transnational company agreements in the context of increasing international integration“ 
(Vloga nadnacionalnih podjetniških kolektivnih pogodb pri vedno večjem mednarodnem 
povezovanju) (SEC(2008)2155),

– ob upoštevanju poročila Komisije z naslovom „Transnational collective bargaining: Past, 
present and future“ (Nadnacionalno kolektivno pogajanje: preteklost, sedanjost in 
prihodnost) iz februarja 2006, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije o socialni agendi z dne 9. februarja 2005 
(COM(2005)0033), 

– ob upoštevanju konvencij Mednarodne organizacije dela o določbah o delu v javnih 
naročilih (št. 94) in o spodbujanju kolektivnega pogajanja (št. 154),

– ob upoštevanju deklaracije Mednarodne organizacije dela z dne 10. junija 2008 o socialni 
pravičnosti za pravično globalizacijo, 

– ob upoštevanju deklaracije Mednarodne organizacije dela o temeljnih načelih in pravicah 
pri delu, sprejete leta 1998, 

– ob upoštevanju konvencij Mednarodne organizacije dela, ki določajo splošne temeljne 
delovne standarde v zvezi z (med drugim): svobodo združevanja in pravico do kolektivnih 
pogajanj (št. 87 iz leta 1948 in št. 98 iz leta 1949) ter nediskriminacijo pri zaposlovanju 
(št. 100 iz leta 1951 in št. 111 iz leta 1958),

– ob upoštevanju svoje študije z naslovom „Enforcement of Fundamental Workers' Rights“ 
(Izvrševanje temeljnih pravic delavcev), ki jo je naročil Odbor za zaposlovanje in socialne 
zadeve, iz septembra 2012, 

– ob upoštevanju svoje študije o čezmejnem kolektivnem pogajanju in nadnacionalnem 
socialnem dialogu, ki jo je naročil Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve, iz junija 
2012,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. januarja 2013 s priporočili Komisiji o 
obveščanju zaposlenih in posvetovanju z njimi ter predvidevanju in upravljanju 
prestrukturiranja1, 

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter mnenja Odbora za 
pravice žensk in enakost spolov (A7-0000/2013),

A. ker se je število evropskih nadnacionalnih podjetniških kolektivnih pogodb (European 
Transnational Company Agreements) precej povečalo in to kaže na nadaljnje povezovanje 
odnosov med delodajalci in delojemalci v Evropi;

B. ker za razlago in izvajanje teh sporazumov ni sodnih in/ali izvensodnih mehanizmov za 
                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0005.
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reševanje sporov;

C. ker je pravni položaj teh pogodb na evropski ravni in v razmerju do nacionalnih pravnih 
ureditev nejasen; 

D. ker niti na mednarodni niti na evropski ravni ni pravnega okvira za te pogodbe; 

E. ker ima vsaka država članica Unije svoj sistem, ki ureja odnose med socialnimi partnerji, 
temelji na različnih zgodovinskih dogodkih in tradicijah, ga je treba spoštovati in ga ni 
treba poenotiti;

F. ker je odlika evropskega socialnega dialoga zlasti, da inovativno spodbuja ohranjanje in 
povečevanje zaposlenosti, izboljšanje delovnih pogojev in s tem povečevanje blaginje za 
zaposlene v nadnacionalnih družbah, hkrati pa varuje nacionalno avtonomijo pri 
kolektivnih pogajanjih;

G. ker EU svobodo zbiranja in združevanja in pravico do kolektivnih pogajanj priznava kot 
temeljni pravici;

1. opozarja, da se ta resolucija nanaša na evropske nadnacionalne podjetniške kolektivne 
pogodbe (European Transnational Company Agreements), ki jih sklenejo evropska 
sindikalna združenja z evropskimi delodajalci ali združenji delodajalcev, praviloma na 
ravni panog, in ugotavlja, da se resolucija ne nanaša na mednarodne nadnacionalne 
podjetniške kolektivne pogodbe, ki jih sklenejo mednarodna sindikalna združenja z 
družbami;

2. predlaga, da se za te evropske nadnacionalne podjetniške kolektivne pogodbe 
srednjeročno sprejme neobvezen evropski pravni okvir;

Neobvezen pravni okvir za evropske nadnacionalne podjetniške kolektivne pogodbe

3. poudarja avtonomijo socialnih partnerjev, na podlagi katere lahko na vseh ravneh začnejo 
pogajanja in sklepajo pogodbe;

4. priporoča socialnim partnerjem, naj se opirajo na neobvezen evropski pravni okvir, da 
bodo lahko že pred pogajanji na evropski ravni izključili možne vire težav in jim bodo 
znane možnosti ureditve, ki so se izkazale za koristne in učinkovite;

5. poudarja, da naj bo uporaba takega neobveznega pravnega okvira za socialne partnerje 
prostovoljna;

6. zahteva, naj se reprezentativna evropska sindikalna združenja (European Trade Union 
Federations) pogajajo o izključno evropskih nadnacionalnih podjetniških kolektivnih 
pogodbah in sklepajo le take pogodbe; ugotavlja, da lahko pogodbe sklepajo samo 
reprezentativni nacionalni sindikati, če evropsko sindikalno združenje ni dogovorilo 
internega postopka za podelitev pogajalskega mandata; meni, da bi morali evropski sveti 
delavcev intenzivno sodelovati pri pogajanjih;

7. zahteva, da se s sprejetjem načela ugodnejših pogojev (most favorable clause) in „klavzule 
o prepovedi poslabšanja položaja“ (non-regression clause) izključi nevarnost, da se zaradi 
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evropske nadnacionalne podjetniške kolektivne pogodbe (European transnational 
company agreement) ne bi upoštevale ali bi se v manjši meri upoštevale nacionalne 
kolektivne pogodbe (collective agreements) in nacionalne podjetniške kolektivne pogodbe 
(company agreements);

8. priporoča, da se uvedejo mehanizmi za izvensodno poravnavo; meni, da bi bilo treba v 
evropskih nadnacionalnih podjetniških kolektivnih pogodbah na ravni družb dogovoriti 
priložnostno posvetovalno točko, ki bi bila prvi naslov, na katerega bi se lahko po pomoč 
v primeru sporov obrnile pogodbene stranke;

9. nadalje priporoča, da se za reševanje sporov na drugi stopnji ustanovi evropski organ za 
izvensodno poravnavo, ki bo lahko ob sodelovanju pogodbenih strank našel izvedljivo 
rešitev in jo izvedel, pri čemer bi se moral organ za poravnavo za namen izvensodne 
poravnave na zahtevo evropskih socialnih partnerjev oblikovati prostovoljno in za vsak 
posamezni primer;

10. priporoča, da se, ker postajajo odnosi med delodajalci in delojemalci vedno bolj 
nadnacionalni, srednjeročno, v naslednjih letih, ustanovi samostojno tristopenjsko 
evropsko delovno sodišče;

11. priporoča določitev bistvenih meril za evropske nadnacionalne podjetniške kolektivne 
pogodbe, ki bi jih morale stranke, ki se pogajajo, opredeliti in zapisati, da bi preprečile 
poznejše težave pri razlagi in izvajanju; ugotavlja, da so to zlasti: postopek podelitve 
mandata, to je opredelitev legitimnosti in reprezentativnosti strank, ki se pogajajo za 
sklenitev pogodbe, kraj in datum sklenitve pogodbe, vsebinsko in geografsko področje 
uporabe, načelo ugodnejših pogojev in „klavzula o prepovedi poslabšanja položaja“, 
veljavnost, pogoji za odpoved in mehanizmi za reševanje sporov; 

12. napotuje na pritožbo št. 85/2012 v zadevi Laval, vloženo pri Evropskem odboru za 
socialne pravice, in zahteva, naj se zagotovi tudi pravica do izvajanja čezmejnih 
kolektivnih ukrepov; 

13. pozdravlja dejavnosti, ki jih Komisija pripravlja za izmenjavo izkušenj med socialnimi 
partnerji in strokovnjaki za podporo le-tem, npr. zbiranje primerov, vzpostavljanje 
podatkovnih zbirk in priprava študij; 

14. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim 
parlamentom. 
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OBRAZLOŽITEV

Strategije družb, kot so osredotočanje na osnovno dejavnost, zunanje izvajanje (pogodbeno 
proizvajanje), uporaba držav z nizkimi stroški dela, politika nizkih cen in vstopanje na trg ob 
hkratnem prilagajanju izdelkov in storitev željam kupcev v vedno krajšem času, povzročajo 
velike in hitre spremembe družb, ki proizvajajo izdelke oz. ponujajo storitve. Posledica tega 
so stalna nihanja naročil, organizacijske spremembe in prestrukturiranja, ki vplivajo na 
zaposlene. Pri tem družbe prenašajo svoje proizvodne sisteme in podjetniške strukture 
večinoma na vsa podjetja, ki spadajo k družbi. 
Ker upravljanje skupin postaja vse bolj nadnacionalno, se povečuje potreba po iskanju rešitev 
za čezmejne težave na področju delovne politike1.
Za delodajalce pa se področje uporabe delovnih in socialnopravnih sistemov praviloma konča 
na meji njihove države. Zato so socialni partnerji v številnih družbah dosegli soglasje o 
pogodbah, ki bodo dale obliko tem preobratom. Proces, v katerem družbe postajajo vse bolj 
nadnacionalne, ne sme bremeniti strukturno šibkejših delavcev ali se končati v čistem 
plačnem in socialnem dampingu.
Treba si je prizadevati za uspešne družbe, ki dobro delajo in imajo visok delež zaposlenih, to 
pa bo mogoče doseči samo z zelo kakovostnim in pravno zaščitenim socialnim dialogom.

Predpisi v senci prava
Vendar pa so pogodbe, ki so jih sklenili predstavniki delavcev in delodajalcev, zelo različne 
in obstajajo v številnih različnih oblikah, ki se razlikujejo med drugim v imenu (pogodba, 
izjava, code of conduct, podjetniška pogodba, kolektivna pogodba) in pogodbenih strankah. 
Več različnih oblik pogodb obstaja, večja je potreba po opredelitvi posameznih oblik2. Dokler 
pa ni zavezujočih opredelitev, je še naprej možno različno razumevanje, ki je posledica 
različnih sistemov odnosov med socialnimi partnerji.

Neverjetno je, da je bilo glede na manjkajoče pravne predpise, različne ureditve in množico 
problemov3, ki so s tem povezani, sploh sklenjeno tako veliko število evropskih 
nadnacionalnih pogodb.

Medtem ko je Komisija4 v svojo podatkovno zbirko vključila približno 215 besedil 138 družb, 
ki imajo več kot 10 milijonov zaposlenih, BUSINESSEUROPE5 domneva, da ima v Evropi 
sedež samo 100 družb, ki so sklenile ustrezne pogodbe.
Evropska konfederacija sindikatov ima registriranih ca. 220 besedil različnih vrst (pogodbe, 
zapisniki, izjave), ki jih je sklenilo 138 družb6. Nanašajo se na več kot 10 milijonov delavcev 
po svetu, vendar pa v približno 85 odstotkih primerov zaradi svojega geografskega področja 
uporabe štejejo za evropske pogodbe.

                                               
1 Müller, Thorsten/ Platzer, Hans-Wolfgang, Rüb, Stefan, „Transnationale Unternehmensvereinbarungen und die 
Vereinbarungspolitik Europäischer Betriebsräte“ (Nadnacionalne podjetniške kolektivne pogodbe in politika glede pogodb 
evropskih svetov delavcev), Düsseldorf 2013, str. 94.
2 http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/transnationalcompanyagreement.htm
3 Delovni dokument služb Komisije z naslovom „Transnational company agreements: realising the potential of social 
dialogue“ (Nadnacionalne podjetniške kolektivne pogodbe: uresničevanje potenciala socialnega dialoga), SWD (2012) 264 
final. 
4 Gre za mednarodne in evropske pogodbe: 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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To rastoče število pogodb kaže na vse večjo nadnacionalnost odnosov med delodajalci in 
delojemalci v Evropi. Poleg gospodarskih razlogov (glej zgoraj) so ta razvoj pravno izsilili 
izvirni evropski predpisi, sprejeti na tem področju, npr. direktive o ustanovitvi Evropskega 
sveta delavcev1, o udeležbi delavcev pri evropski družbi (SE)2, o napotitvi delavcev3 ter o 
obveščanju in posvetovanju z delavci4. Pogajalski procesi na ravni evropskih svetov delavcev
so s čezmejno interakcijo prispevali k horizontalni in vertikalni evropeizaciji odnosov med 
delodajalci in delojemalci v podjetjih.5

Kolektivne pogodbe (Collective agreements) in evropske nadnacionalne podjetniške 
kolektivne pogodbe (European transnational company agreements)
Pri evropskih nadnacionalnih podjetniških kolektivnih pogodbah (European Transnational 
Company Agreements) večinoma ne gre za klasične kolektivne pogodbe (National Collective 
Agreements), ki jih na nacionalni ravni v nacionalnem pravnem okviru, v katerega spadajo 
tudi kolektivni ukrepi, sklenejo sindikati in delodajalci ali združenja delodajalcev. Klasične 
kolektivne pogodbe urejajo npr. plače in (v večini držav članic) delovni čas. 
V posameznih primerih je razmejitev obeh področij lahko težavna. Razlog za to je tudi v tem, 
da ima vsaka država članica EU svoj sistem odnosov med socialnimi partnerji, to je sistem o 
medsebojnem urejanju odnosov med delodajalci, delavci in državo. 

O evropskih kolektivnih pogodbah (European Collective Agreements) trenutno ni mogoče 
govoriti, čeprav obstajajo posamezni modeli usklajevanja kolektivnih pogodb, npr. Doornova 
skupina6. Vendar to usklajevanje poteka med sindikati, pri njem pa sodelujejo samo nekatere 
panoge. 

Enotno evropsko ureditev na področju kolektivnih pogodb si je zaradi različnih sistemov 
razmerij med socialnimi partnerji komaj mogoče predstavljati. Avtonomija pri kolektivnih 
pogajanjih je v večini držav članic urejena zakonsko, z ustavo ali kot temeljna pravica. Poleg 
tega je evropsko ureditev na področju kolektivnih pogodb srednjeročno makroekonomsko 
težko oblikovati. Naloga evropskih socialnih partnerjev bo v prvi vrsti srednjeročno poiskati 
okvir za nadnacionalne kolektivne spore.

Vendar pa že zdaj prihaja do čezmejnih kolektivnih sporov, za katere je treba pravico do 
kolektivnih ukrepov jasno zagotoviti tudi na evropski ravni, kot se zahteva v poročilu 
poročevalca Andersona7. Za zadevi Viking in Laval je treba najti rešitev, ki s predlogom 
uredbe Monti II8 ni bila dosežena. Glede na študijo, ki jo je naročil Odbor za zaposlovanje, ki 
jasno kaže, kako je uveljavljanje pravice do kolektivnih ukrepov v nekaterih državah članicah 
EU oteženo oz. se poslabšuje9, je to še toliko bolj pomembno.
                                               
1 94/45/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2009/38/ES.
2 2001/86/ES. 
3 96/71/ES.
4 2002/14/ES.
5 Rüb, Stefan/ Platzer, Hans-Wolfgang/ Müller, Thorsten „Transnationale Unternehmensvereinbarungen-Zur Neuordnung der 
Arbeitsbeziehungen in Europa“ (Nadnacionalne podjetniške kolektivne pogodbe – o novi ureditvi odnosov med delodajalci in 
delojemalci v Evropi), Berlin 2011, str. 245.
6 http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/doorngroup.htm.
7 Poročilo poročevalca Anderssona (2008/2085(INI)) 30.9.2008 (A6-0370/2008).
8 Monti II, Uredba Sveta o uveljavljanju pravice do kolektivnih ukrepov v okviru svobode ustanavljanja in svobode 
opravljanja storitev (COM(2012) 130 final, Bruselj, 21.3.2012. 
9 European Parliament study on Enforcement of Fundamental Workers´s Rights (Študija EP o uveljavljanju temeljnih pravic 
delavcev), ki jo je naročil Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve, september 2012.
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Sicer pri evropskih nadnacionalnih podjetniških kolektivnih pogodbah ne gre za klasične 
evropske kolektivne pogodbe, vendar se vsebine spreminjajo1. Medtem ko je bilo na začetku v 
ospredju bolj obveščanje, gre zdaj vedno bolj za ukrepe izobraževanja in usposabljanja na 
delu, varovanje zdravja in varstvo pri delu, premestitve in ravnanje ob ukrepih za 
prestrukturiranje2. Zato bi bili lahko obe ravni ureditve v prihodnosti bolj tesno povezani.

Postopek podelitve mandata in reprezentativnost pri evropskih nadnacionalnih 
podjetniških kolektivnih pogodbah
Precej pomembno in težavno vprašanje za evropske socialne partnerje je vprašanje postopka 
podelitve mandata in reprezentativnosti3 tistih, ki vodijo pogajanja in podpišejo pogodbo. 
Postopek bi moral biti jasen, pregleden in razumljiv. Večina evropskih sindikalnih združenj je 
že pripravila svoje interne organizacijske smernice4. 

Sicer evropski sveti delavcev in predstavniki delavcev v evropskih družbah pogosto začnejo 
pogovore, ki pozneje vodijo k sklenitvi pogodb. Vendar lahko samo evropska sindikalna 
združenja sklepajo evropske nadnacionalne podjetniške kolektivne pogodbe. Nacionalni 
sindikati lahko samo njim demokratično podelijo mandat in samo evropska sindikalna 
združenja so tista, ki zastopajo registrirane nacionalne sindikate. 

Tako je lahko avtonomija pri kolektivnih pogajanjih v nacionalnem kontekstu zagotovljena 
kljub že omenjeni prepletenosti obeh ravni. Poleg tega sta tako postopek pogajanj kot tudi 
postopek izvajanja bolj zavezujoča. Kajti v večini držav so sindikati na nacionalni ravni tudi 
neposredno vključeni in zagotavljajo združljivost evropskih predpisov z nacionalnimi.

Izvensodna poravnava
Države članice poznajo v svojih sistemih, ki urejajo odnose med socialnimi partnerji, različne 
oblike izvensodne poravnave. Prednost take poravnave je, da stranke, ki se pogajajo, same 
sodelujejo pri iskanju rešitev in tretje osebe ne sprejemajo odločitev. Zato se pri tem priporoča 
zlasti mediacija, saj stranke v okviru nje same poiščejo rešitev, hkrati pa je zagotovljen 
pravičen postopek. Pri tem je treba uporabiti tudi primerljive izkušnje z drugih področij in/ali 
zbrati primere, npr. mediacija, postopki na poravnalnih organih v zakonu o organizaciji 
podjetij (Betriebsverfassungsgesetz) (Nemčija).

Možnosti ureditve
Predpisov, ki bi urejali evropske nadnacionalne pogodbe, še ni. Sicer ta tematika spada na 
področje mednarodnega zasebnega prava, vendar Bruselj I in Rim I ne predvidevata 
kolektivnih pogodb. 
V tem primeru bi bila tudi pogodba, ki je bila sklenjena v obdobju, ko še ni bilo predpisov, v 
celoti primerna za sodno presojo. Tak skok bi bil prevelik in ne bi dovolj upošteval 
avtonomije socialnih partnerjev in socialnega dialoga.
Tudi direktiva ali uredba brez neobveznega značaja ne bi bila pravilna rešitev, saj bi bila 
                                               
1 EUROACTA 02/2012: European Action on Transnational Company Agreements: a stepping stone towards a real 
internationalisation of industrial relations (Razvoj dogodkov v Evropi na področju nadnacionalnih podjetniških kolektivnih 
pogodb: mejnik na poti k internacionalizaciji odnosov med kolektivnimi partnerji?)
2 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?jsp?catId=978&langId=en.
3 Sporočilo Komisije „Partnerstvo za spremembe v razširjeni Evropi – Izboljšanje prispevka evropskega socialnega dialoga“ 
(COM(2004) 557.
4 npr. IndustriAll, Evropska konfederacija sindikatov. 
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njena uporaba zavezujoča.

Dogovor, da velja nacionalni pravni red države članice, ni rešitev, saj ta pravni red ne bi veljal 
in se ne bi mogel uporabljati za vse dele družbe, ki so v drugi državi. Poleg tega ne bi 
upošteval izvirno evropskega nadnacionalnega značaja teh pogodb in tega, da postajajo 
odnosi med delodajalci in delojemalci na evropski ravni vse bolj nadnacionalni. 


