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Трансгранично колективно договаряне и транснационален социален 

диалог  

Резолюция на Европейския парламент от 12 септември 2013 г. относно 

трансгранично колективно договаряне и транснационален социален диалог 

(2012/2292(INI)) 

 

Европейският парламент, 

— като взе предвид член 3, параграф 3 и член 6, параграф 3 от Договора за 

Европейския съюз (ДЕС), 

— като взе предвид членове 9, 151, 152, 154, 155 и 156 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),  

— като взе предвид членове 12, 28, 52, параграф 3 и член 53 от Хартата на основните 

права на Европейския съюз, както и преамбюла към нея и съответните обяснения, 

— като взе предвид член 11 от Европейската конвенция за правата на човека, 

— като взе предвид член 5 и член 6 от (преразгледаната) Европейска социална харта, 

— като взе предвид Решение 98/500/ЕО на Комисията от 20 май 1998 г. относно 

учредяването на комитети за секторен диалог за насърчаване на диалога между 

социалните партньори на европейско равнище, 

— като взе предвид Директива 2001/23/ЕО на Съвета от 12 март 2001 г. относно 

сближаването на законодателствата на държавите членки във връзка с 

гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на 

предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански 

дейности, 

— като взе предвид Директива 2001/86/ЕO на Съвета от 8 октомври 2001 г. за 

допълнение на Устава на европейското дружество по отношение на участието на 

заетите лица и Директива 2003/72/ЕО на Съвета от 22 юли 2003 г. за допълване на 

Устава на Европейското кооперативно дружество относно участието на 

работниците и служителите, 

— като взе предвид Директива 2002/14/EО на Европейския парламент и на Съвета от 

11 март 2002 г. за създаване на обща рамка за информиране и консултиране на 

работниците и служителите в Европейската общност, 

— като взе предвид Директива 2009/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 

май 2009 г. за създаване на европейски работнически съвет или на процедура за 

информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с 

общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение, 

— като взе предвид заключенията на Съвета на ЕС (Заетост, социална политика, 



здравеопазване и потребителски въпроси) № 17423/11, приети на 1 декември 

2011 г., 

— като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 10 септември 

2012 г., озаглавен „Транснационални споразумения между предприятия: 

реализиране на потенциала на социалния диалог” (SWD(2012)0264), 

— като взе предвид съобщението на Комисията от 18 април 2012 г., озаглавено „Към 

възстановяване и създаване на работни места“ (COM(2012)0173), 

— като взе предвид доклада от 31 януари 2012 г. на експертната група на Комисията 

относно транснационални споразуменията между предприятия, 

— като взе предвид преразгледания работен документ от 31 януари 2012 г. на 

експертната група на Комисията относно транснационални споразуменията между 

предприятия,  

— като взе предвид Зелената книга на Комисията от 17 януари 2012 г., озаглавена 

„Преструктуриране и предвиждане на промените: какви са поуките от наскоро 

придобития опит?” (COM(2012)0007) и придружаващия го работен документ на 

службите от 17 януари 2012 г., озаглавен „Преструктуриране в Европа през 2011 г.“ 

(SEC(2012)0059),  

— като взе предвид съобщението на Комисията от 27 октомври 2010 г., озаглавено 

„Интегрирана индустриална политика за ерата на глобализацията. Извеждане на 

преден план на конкурентоспособността и устойчивото развитие“ 

(COM(2010)0614), 

— като взе предвид обзора на Комисията от 2 юли 2008 г., озаглавен”Картографиране 

на транснационалните текстове, договорени на корпоративно равнище” (EMPL F2 

EP/bp 2008 (D) 14511), 

— като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 2008 г., 

озаглавен: „Ролята на транснационалните споразумения между предприятия в 

контекста на нарастваща международна интеграция“ (SEC(2008)2155), 

— като взе предвид доклада на Комисията от февруари 2006 г., озаглавен 

„Транснационално колективно договаряне: Минало, настояще и бъдеще",  

— като взе предвид съобщението на Комисията от 9 февруари 2005 г. относно 

социален дневен ред (СOM(2005)0033),  

— като взе предвид конвенциите на МОТ относно трудовите клаузи (обществени 

поръчки) (№94) и относно колективното договаряне (№154), 

— като взе предвид съдебната практика, развита от надзорните органи на МОТ, 

— като взе предвид тристранната декларация на Международната организация на 

труда (МОТ) за принципите относно многонационалните предприятия и социалната 

политика (Декларацията за многонационалните предприятия) (1977 г.), 

— като взе предвид декларацията на МОТ от 10 юни 2008 г. относно социалната 



справедливост за справедлива глобализация,  

— като взе предвид Декларацията на МОТ от 18 юни 1998 г. относно основните 

принципи и права в областта на труда,  

— като взе предвид конвенциите на МОТ за създаване на всеобщи основни стандарти 

в областта на труда по отношение (наред с другото) на: свобода на сдружаване и 

правото на колективно договаряне (№ 87 (1948 г.) и № 98 (1949 г.); и 

недискриминацията в сферата на заетостта (№ 100 (1951 г.) и № 111 (1958 г.)), 

— като взе предвид своето проучване, озаглавено „Прилагане на основните права на 

работниците”, възложено от комисията по заетост и социални въпроси (септември 

2012 г.),  

— като взе предвид своето проучване, озаглавено „Трансгранично колективно 

договаряне и транснационален социален диалог”, възложено от комисията по 

заетост и социални въпроси (юни 2011 г.), 

— като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2013 г., съдържаща препоръки към 

Комисията относно информирането и консултирането на работници, 

прогнозирането и управлението на преструктурирането1,  

— като взе предвид член 48 от своя правилник, 

— като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и 

становището на комисията по правата на жените и равенството между половете 

(A7-0258/2013), 

A. като има предвид, че съгласно Комисията2 през 2012 г. броят на европейските 

транснационални споразумения между предприятия е 244; като има предвид, че 

това означава, че става въпрос за една прогресивна интеграция на трудовоправните 

отношения в големи транснационални дружества в Европа; 

Б. като има предвид, че все повече и повече нови транснационални споразумения 

между предприятия съдържат договорености относно процедурите за разрешаване 

на спорове, както това се препоръчва както от организациите на работниците, така 

и от организациите на работодателите; 

В. като има предвид, че за тези споразумения не съществува правна рамка нито на 

международно равнище, нито на равнище на ЕС; трябва да се провери обаче дали 

това е основание за сключването на по-малко такива споразумения; 

Г. като има предвид, че всяка държава членка на Съюза, има своя собствена система 

за трудовоправни отношения , което се дължи на различни исторически условия и 

традиции, което на свой ред трябва да бъде зачитано и което не се нуждае от 

никаква хармонизация; 

                                                 
1  Приети текстове, P7_TA(2013)0005. 
2  Транснационални споразумения между предприятия: реализиране на потенциала на 

социалния диалог, Работен документ на службите на Комисията от 10.9.2012 г., 

(SWD(2012)0264, стр. 2). 



Д. като има предвид, че трансграничните партньорства между социалните партньори 

са се оказали добри практики за насърчаване на свободното движение на 

работниците и съответно на техните трансгранични права; като има предвид, че 

подкрепата на ЕС за такива трансгранични партньорства е от жизненоважно 

значение; 

Е. като има предвид, че европейският диалог насърчава запазването и ръста на 

заетостта, подобряването на условията на труд и следователно повишаването на 

благосъстоянието за служителите на транснационалните предприятия по 

новаторски начин, като същевременно запазва автономията при колективното 

договаряне; 

Ж. като има предвид, че ЕС признава като основни права свободата на сдружаване и 

правото на колективно договаряне; 

З. като има предвид, че предприятията все по-често извършват дейност на европейско 

равнище, докато представителството на работниците се организира предимно на 

национално равнище;  

1. Отбелязва, че предмет на настоящата резолюция са транснационалните 

споразумения между предприятия; отбелязва, че транснационалните споразумения 

между предприятия се сключват между европейски федерации на профсъюзите, от 

една страна, и отделни дружества и/или организации на работодателите, от друга 

страна, по правило на отраслово равнище, както и че настоящата резолюция не се 

отнася до международните рамкови споразумения, които се подписват между 

международни федерации на профсъюзите и предприятия; подчертава 

необходимостта от укрепване на европейския и транснационалния социален диалог 

и трансграничното колективно договаряне; 

2. Предлага възможността Комисията да проучи дали наличието на факултативна 

европейска правна рамка за европейските транснационални споразумения между 

предприятия би било необходимо и полезно, за да се осигури по-голяма правна 

сигурност и по-голяма прозрачност, както и предвидими и приложими правни 

последици от тези споразумения вследствие на рамковите разпоредби; предлага да 

бъдат насърчавани практики във връзка с европейските транснационални 

споразумения между предприятия, които признават договорната автономия на 

договарящите страни, и препоръчва в споразуменията да бъдат включени 

разпоредби относно разрешаването на спорове; 

Факултативна правна рамка за европейските транснационални споразумения 

между предприятия  

3. Подчертава автономията на социалните партньори, в резултат на която те могат да 

водят преговори и да сключват споразумения на всички равнища; 

4. Подчертава, че транснационалните споразумения между предприятия се различават 

едно от друго, например по отношение на степента на приложимост, обхвата и 

подписалите страни, в съответствие с целите, отправните точки, нуждите и 

задачите на тези страни, както и че предприятията и корпоративните култури се 

различават съществено едни от други и че трябва да се зачита автономията на 

договарящите страни с оглед на изготвянето на различни видове транснационални 



споразумения между предприятия; 

5. Предлага социалните партньори да обменят опит в областта на транснационалните 

споразумения между предприятия; 

6. Подчертава, че Комисията следва да постави разглеждането на тази факултативна 

правна рамка на доброволна основа, като прилагането й от социалните партньори и 

участващите дружества и групи от дружества следва да бъде незадължително, както 

и да се основава на гъвкавост и сезиране на национално равнище, за да се осигури 

правното действие на транснационалното споразумение между предприятия; 

изрично подчертава автономията на социалните партньори и на страните при 

колективните трудови договори;  

7. Счита, че европейските работнически съвети следва да участват в пълна степен в 

преговорите с европейските федерации на профсъюзите, където това е приложимо, 

най-вече поради факта, че те са в състояние да откриват необходимостта от 

транснационално споразумение между предприятия или възможността за такова 

споразумение, да започнат процеса и да проправят пътя за преговори, както и да 

подпомагат осигуряването на прозрачност и разпространението на информация за 

споразуменията до съответните работници; приветства факта, че някои европейски 

федерации на профсъюзите са изготвили процедурни правила за участието на 

европейските работнически съвети; 

8. Убеден е, че включването на принципа на най-благоприятните условия и на 

клаузата за запазване равнището на защита е необходимо, за да се предотврати 

опасността от накърняване или поставяне в необлагодетелствано положение на 

националните колективни трудови договори и националните споразумения между 

предприятия поради европейско транснационално споразумение между 

предприятия; 

9. Препоръчва да бъдат въведени алтернативни процедури за разрешаване на спорове; 

счита, че следва да бъде предвиден първо специализиран съвместен механизъм на 

равнище предприятие, който например да насърчава подписващите страни 

доброволно да постигат съгласие относно клаузите за разрешаване на спорове, за да 

се дава възможност за разрешаване на конфликти между договарящите страни; 

предлага тези клаузи да бъдат основани на модели за алтернативно разрешаване на 

спорове, договорени и предоставени от социалните партньори в ЕС на секторно 

равнище; признава, че много от транснационалните споразумения между 

предприятия, сключени на европейско равнище, вече съдържат функциониращи 

процедури за извънсъдебно разрешаване на спорове, и насърчава социалните 

партньори да обменят засилено опит по този въпрос и да идентифицират методи за 

тяхното по-нататъшно развитие и/или оптимизиране;  

10. Предлага на Комисията да препоръча на социалните партньори да вземат предвид 

следните критерии във връзка с европейските транснационални споразумения 

между предприятия: процедурата за възлагане на мандат, т.е. изясняване на 

легитимността и представителността на участващите в преговорите договарящи 

страни, между които се сключва договорът; датата и мястото на сключване на 

договора;  неговия материален и географски обхват; принципа на най-

благоприятните условия и клаузата за запазване равнището на защита; срока на 

действие; условията за прекратяване на действието на споразумението и 



процедурите за разрешаване на спорове; темите, обхванати от споразумението; и 

допълнителните формални изисквания; 

11. Приветства дейностите за обмен на опит, които Комисията предоставя на 

разположение на социалните партньори и експертите, за да им окаже подкрепа 

например за събирането на примери, създаването на бази данни и провеждането на 

проучвания; 

12. Припомня в този контекст положителния опит от трансграничните партньорства 

между социалните партньори и призовава Комисията и държавите членки да 

осигурят подкрепата на ЕС за такива партньорства в бъдеще; 

13. Насърчава европейските социални партньори да се възползват пълноценно от 

възможността за споразумения на равнището на ЕС, както е предвидено в член 155 

от ДФЕС, при пълно зачитане на тяхната автономия; 

14. Призовава за по-голяма роля на европейските социални партньори при 

формулирането на европейските политики; по-специално призовава социалните 

партньори да участват в изготвянето на годишния обзор на растежа и да изпълняват 

по-голяма роля в мониторинга на напредъка, постигнат от държавите членки; 

15. Подчертава необходимостта от насърчаване, подпомагане и увеличаване на 

представителството и участието на жените на различни равнища в социалния 

диалог и в структурите за колективно договаряне, като и от интегриране на 

принципа на равенство между половете в съответните форуми с цел получаване на 

становището на жените и интегриране на въпросите, свързани с равенството между 

половете, в рамките на колективното договаряне; изтъква, че социалният диалог и 

колективното договаряне несъмнено имат голям потенциал като средства за 

насърчаване на равенството между половете;  

o 

o     o 

16. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 

Комисията, Европейския икономически и социален комитет, социалните партньори 

в ЕС и националните парламенти. 

 


