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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om gränsöverskridande kollektiva avtalsförhandlingar och gränsöverskridande social 
dialog
(2012/2292(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artiklarna 3.3 och 6.3 i fördraget om Europeiska Unionen 
(EU-fördraget),

– med beaktande av artiklarna 9, 151, 152, 154, 155 and 156 fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (EUF-fördraget), 

– med beaktande av artiklarna 12, 28, 52.3 och 53 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna samt ingressen och de relevanta förklaringarna,

– med beaktande av artikel 11 i den europeiska konventionen om de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna, 

– med beaktande av artiklarna 5 och 6 i den europeiska sociala stadgan (reviderad), 

– med beaktande av kommissionens beslut 98/500/EG av den 20 maj 1998 om inrättande 
av branschvisa dialogkommittéer för att främja dialogen mellan arbetsmarknadens 
parter på europeisk nivå,

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 10 september 2012 
Transnational company agreements: realising the potential of social dialogue
(SWD(2012)0264),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 18 april 2012 Att skapa 
förutsättningar för en återhämtning med ökad sysselsättning (COM(2012)0173), 

– med beaktande av rapporten från kommissionens expertgrupp för transnationella
företagsavtal av den 31 januari 2012,

– med beaktande av det reviderade arbetsdokumentet från kommissionens expertgrupp för 
transnationella företagsavtal av den 31 januari 2012,

– med beaktande av kommissionens grönbok av den 17 januari 2012 Omstruktureringar
och planering för förändringar: Vilka lärdomar kan vi dra av de senaste årens 
erfarenheter? (COM(2012)0007) och dess åtföljande arbetsdokumentet av den 
17 januari 2012 Restructuring in Europe 2011 (SEC(2012)0059), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 oktober 2010 En integrerad 
industripolitik för en globaliserad tid – Med konkurrenskraft och hållbar utveckling i 
centrum (COM(2010)0614),
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– med beaktande av kommissionens undersökning av den 2 juli 2008  Mapping of 
transnational texts negotiated at corporate level (EMPL F2 EP/bp 2008 (D) 14511),

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument från 2008 The role of transnational 
company agreements in the context of increasing international integration
(SEC(2008)2155),

– med beaktande av kommissionens rapport Transnational collective bargaining: Past, 
present and future från februari 2006, 

– med beaktande av kommissionens meddelande om den socialpolitiska agendan av den 
9 februari 2005 (KOM(2005)0033), 

– med beaktande av ILO:s konventioner om arbetsklausuler (offentlig upphandling) 
(konvention nr 94) och om kollektivförhandlingar (konvention nr 154),

– med beaktande av ILO:s deklaration av den 10 juni 2008 om social rättvisa för en rättvis 
globalisering, 

– med beaktande av ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i 
arbetslivet, som antogs 1998, 

– med beaktande av ILO:s konventioner om upprättande av grundläggande arbetsrättsliga 
normer avseende (bland annat): organisationsrätten och den kollektiva 
förhandlingsrätten konvention nr 87 (1948) och konvention nr 98 (1949) och icke-
diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning konvention nr 100 (1951) och 
konvention nr 111 (1958),

– med beaktande av studien Enforcement of Fundamental Workers’ Rights som 
genomförts på uppdrag av utskottet för sysselsättning och sociala frågor, från 
september 2012, 

– med beaktande av studien Cross-border collective bargaining and transnational social 
dialogue som genomförts på uppdrag av utskottet för sysselsättning och sociala frågor, 
från juni 2011,

– med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2013 med rekommendationer till 
kommissionen om information till och samråd med anställda, planering och hantering 
av omstrukturering1, 

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 
yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och 
män (A7-0000/2013), och av följande skäl:

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2013)0005.
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A. Antalet europeiska transnationella företagsavtal (European Transnational Company 
Agreements) har ökat avsevärt och detta tyder på en ökande integration av 
arbetsmarknadsrelationerna i Europa.

B. Det finns inga rättsliga och/eller utomrättsliga mekanismer för tvistlösning för att dessa 
avtal ska kunna tolkas och genomföras.

C. Dessa avtals rättsliga status är oklar på EU-nivå och i förhållande till de nationella 
rättsordningarna. 

D. Det finns ingen rättslig ram för dessa avtal, varken på internationell nivå eller på 
EU-nivå. 

E. Varje medlemsstat i unionen har sitt eget system för förhållandet mellan 
arbetsmarknadens parter, som bygger på olika historisk utveckling och olika traditioner. 
Dessa system bör respekteras och det finns inget behov av att göra dem enhetliga.

F. Den europeiska dialogen mellan arbetsmarknadens parter kännetecknas särskilt av att 
den verkar för att bevara och öka sysselsättningsgraden, förbättra arbetsförhållandena 
och därmed på ett innovativt sätt öka välståndet för dem som arbetar i transnationella 
företag samtidigt som den fria nationella förhandlingsrätten skyddas. 

G. EU erkänner föreningsfriheten och rätten till kollektiva förhandlingar som 
grundläggande rättigheter.

1. Europaparlamentet framhåller att denna resolution avser europeiska transnationella 
företagsavtal (European Transnational Company Agreements), vilka ingås av 
europeiska fackföreningar och europeiska arbetsgivare eller arbetsgivarföreningar, i 
allmänhet på branschnivå, och konstaterar att resolutionen inte avser internationella 
transnationella företagsavtal (Itca), som undertecknas av internationella fackföreningar 
tillsammans med företag.

2. Europaparlamentet föreslår att en frivillig rättslig ram på EU-nivå antas på medellång 
sikt för dessa europeiska transnationella företagsavtal.

Frivillig rättslig ram för europeiska transnationella företagsavtal 

3. Europaparlamentet betonar arbetsmarknadsparternas oberoende, som innebär att de kan 
inleda förhandlingar och sluta avtal på alla nivåer.

4. Europaparlamentet uppmanar arbetsmarknadens parter att utgå från en frivillig rättslig 
ram på EU-nivå, för att redan i samband med förhandlingsförberedelser på EU-nivå 
utesluta eventuella källor till problem och för att peka på regleringsmöjligheter som 
visat sig vara fördelaktiga och effektiva.

5. Europaparlamentet betonar att användning av denna frivilliga rättsliga ram ska vara 
frivillig för arbetsmarknadens parter.

6. Europaparlamentet kräver att de representativa europeiska fackföreningarna (European 
Trade Union Federations) uteslutande förhandlar om och ingår europeiska 
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transnationella företagsavtal. Parlamentet konstaterar att, för det fall en europeisk 
fackförening inte avtalat om ett internt förfarande för tilldelning av förhandlingsmandat, 
avtalen endast kan ingås av representativa nationella fackföreningar. Parlamentet anser 
att de europeiska företagsråden bör delta till fullo i förhandlingarna.

7. Europaparlamentet kräver att man genom att införa principen att den mest förmånliga 
bestämmelsen ska tillämpas (most favorable clause) och klausulen om bevarande av 
skyddsnivån (non-regression clause) utesluter risken att man genom ett europeiskt 
transnationellt företagsavtal undergräver eller påverkar nationella kollektivavtal och 
nationella företagsavtal.

8. Europaparlamentet rekommenderar att mekanismer för tvistlösning utanför domstol 
införs. Parlamentet anser att man i de europeiska transnationella företagsavtalen bör 
fastställa en första tillfällig kontaktpunkt på företagsnivå för att lösa tvister mellan de 
avtalsslutande parterna.

9. Europaparlamentet rekommenderar också att ett europeiskt organ för tvistlösning 
utanför domstol ska införas som ett andra steg, för att en hållbar lösning ska kunna 
utarbetas med deltagande av de avtalsslutande parterna och sedan genomföras, varvid 
det tvistlösande organet bör sammanträda frivilligt och från fall till fall på begäran av de 
europeiska arbetsmarknadsparterna i syfte att lösa tvister utanför domstol.

10. Europaparlamentet rekommenderar att en oberoende trepartssammansatt europeisk 
arbetsdomstol inrättas på medellång sikt under de kommande åren, mot bakgrund av 
den tilltagande transnationaliseringen av arbetsmarknadsrelationerna.

11. Europaparlamentet rekommenderar att väsentliga kriterier fastställs för europeiska 
transnationella företagsavtal, som ska redas ut av de förhandlande parterna och vars 
resultat ska dokumenteras skriftligen, för att problem senare vid tolkning och 
genomförande ska kunna undvikas. Parlamentet konstaterar att särskilt följande 
omfattas av kriterierna: förfarandet för att tilldelas förhandlingsmandat, dvs. utredning 
av de förhandlande avtalsslutande parternas legitimitet och representativitet, plats och 
datum för avtalets ingående, det innehållsmässiga och geografiska tillämpningsområdet, 
principen att den mest förmånliga bestämmelsen ska tillämpas och klausulen om 
bevarande av skyddsnivån, giltighetstiden, förutsättningarna för uppsägning och 
tvistlösningsmekanismerna. 

12. Europaparlamentet hänvisar till den vid Europarådets europeiska kommitté för sociala 
rättigheter anhängiggjorda överklagan Nr 85/2012 i Laval-målet och kräver att också 
rätten till genomförande av gränsöverskridande kollektiva åtgärder ska garanteras. 

13. Europaparlamentet välkomnar de resurser som kommissionen ställer till förfogande för 
utbyte av erfarenheter för arbetsmarknadens parter och för experter till stöd för dessa, 
exempelvis genom att samla in exempel, bygga upp databanker och genomföra 
undersökningar. 

14. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten. 
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MOTIVERING

Företagsstrategierna koncentration på kärnverksamheten, förlängda arbetsbänkar, utnyttjande 
av låglöneländer, lågprispolitik och uppnående av marknadstillträde samtidigt som 
produkterna och tjänsterna anpassas till kundernas önskemål inom allt kortare tidsrymder 
leder till stora och snabba förändringar av de företag som tillverkar produkterna respektive 
erbjuder tjänsterna. Detta leder till permanenta svängningar i orderingångarna, organisatoriska 
förändringar och omstruktureringar, vilket får följder för arbetstagarna. Företagen överför 
härvid oftast sina produktionssystem och företagsstrukturer till samtliga anläggningar som hör 
till företaget. 

Behovet av gränsöverskridande lösningar på arbetspolitiska problem ökar på grund av ökande 
transnationalisering av koncernledningen1.
För arbetstagarnas del når de arbets- och socialrättsliga systemens räckvidd dock i allmänhet 
bara till respektive lands gränser. I många företag har arbetsmarknadsparterna därför enat sig 
om avtal för att kunna hantera dess omvälvningar. Denna transnationaliseringsprocess får inte 
leda till att de strukturellt sett svagare arbetstagarna försvagas ytterligare, eller ännu värre, 
sluta i ren dumpning av löner och sociala rättigheter.

Konkurrenskraftiga företag som erbjuder bra arbete och en hög sysselsättningskvot är det 
tillstånd som bör eftersträvas, och det kommer bara att gå att uppnå med en hög kvalitet på 
den rättsligt garanterade dialogen mellan arbetsmarknadens parter.

Bestämmelser i en rättslig gråzon

De avtal som ingåtts mellan företrädare för arbetstagarna och arbetsgivarna skiljer sig dock åt 
i mycket hög grad. De kan vara av många olika typer, med olika slags beteckningar (avtal, 
förklaring, code of conduct, företagsavtal, kollektivavtal), och också de avtalsslutande 
parterna kan variera. Ju fler avtal det finns desto nödvändigare är det att definiera de 
respektive typerna2. Så länge som det inte finns några bindande definitioner kommer de olika 
formerna av system för förhållandet mellan arbetsmarknadens parter dock leda till att det 
fortsätter finnas utrymme för olika tolkningar.
Det är förvånansvärt att det mot bakgrund av att det saknas rättsliga bestämmelser och att 
regelverken skiljer sig åt kraftigt samt mängden problem3, som hänger samman med detta, 
över huvudtaget ingåtts så många europeiska transnationella avtal.
Medan kommissionen4 har registrerat cirka 215 dokument från 138 företag, med över 
10 miljoner anställda, i sin databank, utgår Businesseurope (europeiska industri- och 
arbetsgivarförbundet)5 endast från 100 företag, som har sitt säte i Europa och som ingått 
motsvarande avtal.

                                               
1 Müller, Thorsten/Platzer, Hans-Wolfgang, Rüb, Stefan, ”Transnationale Unternehmensvereinbarungen und die 
Vereinbarungspolitik Europäischer Betriebsräte”, Düsseldorf 2013, s. 94.
2http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/transnationalcompanyagreemen
t.htm
3 Kommissionens arbetsdokument, ”Transnational company agreements: realising the potential of social 
dialogue”, SWD (2012)0264 final.
4 Det rör sig om internationella och europeiska avtal: 
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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Europeiska fackliga samorganisationen (EFS) har registrerat cirka 220 dokument av olika slag 
(avtal, protokoll, förklaringar), som ingåtts av 138 företag1. De omfattar över 
10 miljoner arbetstagare över hela världen, av vilka dock cirka 85 % gäller som europeiska 
avtal på grund av sitt geografiska tillämpningsområde.

Detta ökande antal avtal är ett tecken på den ökande transnationaliseringen av 
arbetsmarknadsrelationerna i Europa. Vid sidan av de ekonomiska orsakerna (se ovan), har de 
ursprungligen europeiska bestämmelserna som antagits på detta område lett till att 
utvecklingen påskyndats genom lagstiftning, exempelvis genom direktiven om europeiska 
företagsråd2, om komplettering av stadgan för europabolag vad gäller arbetstagarinflytande 
(SE-bolag)3, om utstationering av arbetstagare4 och om inrättande av en allmän ram för 
information till och samråd med arbetstagare5. Förhandlingsprocesserna på nivån för de 
europeiska företagsråden har genom gränsöverskridande kontakter bidragit till en horisontell 
och vertikal europeisering av arbetsmarknadsrelationerna i företagen6.

Kollektivavtal (collective agreements) och europeiska transnationella företagsavtal 
(European transnational company agreements) 

De europeiska transnationella företagsavtalen (European Transnational Company 
Agreements) är vanligtvis inte kollektivavtal (National Collective Agreements) i klassisk 
mening, eftersom de senare ingås på nationell nivå mellan fackföreningar och arbetsgivare 
eller arbetsgivarföreningar, inom en nationell rättslig ram, till vilken också kollektiva åtgärder 
hör. De klassiska kollektivavtalen behandlar exempelvis löner och (i de flesta medlemsstater) 
arbetstiden. Det kan i enskilda fall vara svårt att avgöra var gränserna går mellan de 
två sfärerna. Detta beror också på att det i varje EU-medlemsstat finns ett eget system för 
förhållandet mellan arbetsmarknadens parter, dvs. ett system för hur arbetsgivare, arbetstagare 
och stat ska reglera arbetsmarknadsrelationerna.   

Man kan för närvarande inte tala om europeiska kollektivavtal (European Collective 
Agreements), även om det finns enstaka modeller för samordning av löneförhandlingar, 
exempelvis Doorn-Gruppe7. Denna samordning sker dock mellan fackföreningar och det är 
bara ett fåtal branscher som deltar i den. 

Det går nästan inte att föreställa sig ett scenario med enhetliga europeiska kollektiva 
förhandlingar mot bakgrund av de olika systemen för förhållandet mellan arbetsmarknadens 
parter. Den fria förhandlingsrätten är förankrad i lag, i konstitutionella bestämmelser eller 
som grundlag i de flesta medlemsstater. Dessutom vore det nationalekonomiskt svårt att 
utforma ett europeiskt scenario för kollektiva förhandling på medellång sikt. Det kommer 
främst att bli en uppgift för de europeiska arbetsmarknadsparterna att på medellång sikt finna 
en ram för transnationella kollektivförhandlingar.

                                               
1 http://www.etuc.org/IMG/pdf/EN-ETUC-Position-on-TCA-2.pdf
2 94/45/EG, ändrat genom direktiv 2009/38/EG.
3 2001/86/EG.
4 96/71/EG.
5 2002/14/EG.
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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Det finns dock redan nu gränsöverskridande kollektiva förhandlingar för vilka rätten till 
kollektiva åtgärder måste garanteras entydigt också på EU-nivå, såsom begärdes i betänkandet 
av Jan Andersson1. Fallen Viking och Laval måste få en lösning, vilket inte uppnåddes med 
förslaget till Monti II-förordning2. Mot bakgrund av den studie som sysselsättningsutskottet 
gett i uppdrag, och som tydligt visar hur utövandet av kollektiva rättigheter i vissa 
EU-medlemsstater försvåras eller försämras3, finns det ännu större anledning att nå en 
lösning. De europeiska transnationella företagsavtalen är visserligen inte europeiska 
kollektivavtal i klassisk mening, men innehållet håller på att förändras4. I början var det 
snarare information och utbildning som stod i förgrunden men nu handlar det allt mer om 
fortbildningsåtgärder, skydd av säkerhet och hälsa på arbetsplatsen, förflyttningar av tjänster 
och hur omstruktureringsåtgärder ska hanteras5. De två regleringsnivåerna skulle därför i 
framtiden kunna samverka mer.

De europeiska transnationella företagsavtalens mandat och representativitet

En mycket viktig och svår fråga för de europeiska arbetsmarknadsparterna är den om 
förfarandet för att tilldelas förhandlingsmandat och representativiteten6 hos dem ska leda 
förhandlingarna och skriva under avtalet. Detta förfarande bör vara tydligt, insynsvänligt och 
begripligt. De flesta europeiska fackföreningarna har redan utformat interna riktlinjer inom 
organisationen7. 

De europeiska företagsråden och arbetstagarnas företrädare i europabolag (SE-bolag) brukar 
visserligen ofta inleda sådana samtal, som sedan leder till avtal. Men det är bara de europeiska 
fackföreningarna som kan ingå europeiska transnationella företagsavtal. Endast de kan få ett 
demokratiskt förhandlingsmandat av de nationella fackföreningarna och endast de företräder 
de erkända nationella fackföreningarna. 

Därmed kan den fria förhandlingsrätten säkras i ett nationellt sammanhang trots den ovan 
nämnda kopplingen mellan de två sfärerna. Dessutom blir såväl förhandlings- som 
genomförandeprocessen mer bindande. Detta beror på att fackföreningarna i de flesta länder 
är också direkt delaktiga på nationell nivå och garanterar att de europeiska bestämmelserna är 
förenliga med nationella.

Tvistlösning utanför domstol

Beroende på medlemsstat finns det i systemen för förhållandet mellan arbetsmarknadens 
parter olika former för tvistlösning utanför domstol. Fördelen är att de förhandlande parterna 
                                               
1 Betänkande av Jan Andersson (2008/2085(INI)) 30.9.2008 (A6-0370/2008).
2 Monti II, förslag till rådets förordning om utövandet av rätten att vidta kollektiva åtgärder i samband med 
etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster, (COM(2012)0130 slutlig, Bryssel, 21.3.2012.
3 European Parliament study on Enforcement of Fundamental Workers’s Rights, som utförts på begäran av 
utskottet för sysselsättning och sociala frågor, september 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 Kommissionens meddelande ”Partnerskap för förändring i ett utvidgat EU – Ökad genomslagskraft för den 
sociala dialogen i EU” (KOM(2004)0557.
7 Exempelvis hos IndustriAll, Europeiska fackliga samorganisationen.
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själva deltar i utarbetandet av lösningarna och att inga beslut fattas av tredje man. Medling är 
särskilt lämpligt för detta, eftersom de berörda själva utarbetar en lösning samtidigt som man 
garanterar ett rättvist förfarande. Erfarenheter från andra områden bör tas tillvara för 
jämförelser och/eller exempel bör samlas, exempelvis gällande medling eller det tyska 
företagsinterna tvistlösningsförfarandet ”Einigungsstellenverfahren” enligt lagen om 
arbetsrätt (Betriebsverfassungsgesetz).

Alternativ till lagstiftning

Det finns till dags dato ingen lagstiftning om europeiska transnationella avtal. Frågan omfattas 
visserligen av internationell privaträtt, men Bryssel I och Rom I tar inte upp kollektivavtal. 
Även ett avtal som ingåtts i ett rättsligt vakuum skulle då kunna prövas fullt ut inför domstol. 
Ett sådant språng vore för extremt och skulle inte ta tillräckliga hänsyn till 
arbetsmarknadsparternas oberoende och dialogen dem emellan. Inte heller vore ett direktiv 
eller en förordning utan frivillighet den rätta lösningen, eftersom tillämpningen av dem är 
bindande.

Ett avtal om att den nationella rättsordningen i en enskild medlemsstat gäller är inte någon 
lösning, eftersom denna rättsordning skulle vara främmande och inte gå att tillämpa för alla 
delar av företaget som befinner sig i ett annat land. Dessutom skulle en sådan lösning 
försumma att ta hänsyn till den ursprungligen europeiska transnationella karaktären hos dessa 
avtal och transnationaliseringen av arbetsmarknadsrelationerna på europeisk nivå. 


