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Kaj je socialni dialog?
ILO

Svetovna organizacija za delo

Bipartitne ali
tripartitne
razprave v
podjetju, 
družbi,

sektorju,
na nacionalni

ali mednarodnih
ravneh

EU

Splošni sistem dialoga
in pogajanj 

med predstavniki
delodajalcev in

delavcev

«Socialni dialog v EU»

Strukturiran proces
bipartitnega socialnega

dialoga
na ravni EU



  

Zgodovina  evropskega socialnega dialoga

Od 1985 do 1991

Od 1991 do 2001

Od 2002 dalje

Posvetovanja in pogajanja s socialnimi partnerji …. 
in ne “bipartitno strukturiran” model

Model bipartitnega dialoga «Val Duchesse» …. 
skupna mnenja, resolucije in deklaracije

Maastrichtski sporazum > Protokol 
Maastrichtske pogodbe> Amsterdamska 
pogodba … pogajanja za sklenitev sporazumov
 in  pretvorbo le-teh v direktive

Deklaracija iz Laekna – avtonomija 
socialnega dialoga. Sporazum o
delu na daljavo. 2002
Delovni program za socialni dialog 
2003 - 2005

V šestdesetih in 
sedemdesetih letih



  

Vloga socialnega dialoga

Priznan kot temeljni element Evropskega 
socialnega modela – ima ključno vlogo pri 
bolj kakovostnem upravljanju (governance) 
Evropske Unije.
Pravna osnova v 138. in 139. členu Pogodbe 
ES

Evropsko komisijo obvezuje k spodbujanju 
posvetovanj socialnih partnerjev in k lajšanju 
njihovega dialoga;
Obema stranema zagotavlja uravnoteženo 
podporo;
Kolektivno dogovarjanje in sklepanje 
sporazumov, ki se na željo obeh strani lahko 
prekvalificirajo v direktive EU. 



  

Kdo so socialni partnerji?

Predstavniki evropskih delavcev
ETUC – Evropska 
konfederacija sindikatov;
Ustanovljena leta 1973;
Včlanjeno 79 organizacij v 35 
državah;
60 milijonov članov;
12 Evropskih združenj 
sindikatov;
Eurocadres, FERPA 
(upokojenci in starejše 
osebe) & CEC (kadri).



  

Kdo so socialni partnerji?

Predstavniki evropskih delavcev
ETUC – Evropska konfederacija 
sindikatov;
Ustanovljena leta 1973;
Včlanjeno 77 organizacij v 35 
državah;
60 milijonov članov;
11 Evropskih združenj 
sindikatov;
Dogovori z Eurocadres, FERPA 
(upokojenci in starejše osebe) & 
CEC (kadri).

Predstavniki evropskih delodajalcev
UNICE – Združenje evropskih 
industrijskih in delodajalskih 
konfederacij;
Ustanovljena leta 1958;
39 federacij iz 31 držav;
Dogovor z UEAPME (Evropsko 
združenje obrti, malih in srednje 
velikih podjetij);
CEEP – Evropski center za podjetja 
z javno udeležbo in podjetij 
splošnega gospodarskega pomena;
CEEP je bil ustanovljen leta 1961.



  

Struktura socialnega dialoga

En odbor za socialni dialogEn odbor za socialni dialog

29 sektorskih odborov za socialni 
dialog

29 sektorskih odborov za socialni 
dialog
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Sektorski odbori za socialni dialog

Poštne storitve
Zasebno varovanje   
Železnice     
Cestni promet
Morsko ribištvo
Pomorski promet   
Ladjedelništvo     
Sladkor
Usnjarstvo
Telekomunikacije   
Začasno delo
Tekstil/konfekcija
Lesarstvo

Kmetijstvo
Zračni promet
Bančništvo  
Snaga
Trgovina
Gradbeništvo   
Kultura    
Elektrogospodarstvo
Obutvena industrija
Pohištvo
Hotelirstvo, gostinstvo in 
turizem   
Suhozemske plovne poti
Zavarovalništvo
Rudarstvo   
Osebne storitve     



  

Dosedanji rezultati socialnega dialoga 

Od leta 1985 je bilo zaključeno okoli 45 skupnih 
pobud, 

ki vključujejo;
okoli 40 skupnih priporočil, mnenj in priročnikov 
dobre prakse;
5 okvirnih sporazumov

Starševski dopust (1995)
Delo z nepolnim delovnim časom (1997) 
Pogodbe za določen čas (1999) 
Delo na daljavo (2002)
Stres (2004)

Okvir aktivnosti za doživljenjsko razvijanje znanj 
in kvalifikacij (2002)
Okvir aktivnosti za doseganje enakopravnosti 
spolov (2005)
Referenčne smernice za upravljanje s 
spremembami in njihovimi socialnimi posledicami

} … prekvalificirani v direktive EU



  

Delovni program evropskih socialnih partnerjev 
2003-2005

Predstavljen novembra 
2002
Raznolikost 
mehanizmov
Podana Lizbonska 
evropska strategija in 
priprava na širitev
Tri prioritetna področja 
– zaposlovanje, 
mobilnost in širitev



  

Delovni program evropskih socialnih partnerjev 
2003-2005

ZAPOSLOVANJE
Smernice za  Poročila o aktivnostih socialnih partnerjev v državah članicah pri implementaciji smernic za zaposlovanje

zaposlovanje
Doživljenjsko učenje Spremljanje «okvirnih aktivnosti» in poročilo o oceni

Stres pri delu    Seminar v luči priprav na pogajanja za prostovoljni sporazum

Enakopravnost  Seminar o enakopravnosti spolov in spolnem razlikovanju s ciljem oblikovanja okvira aktivnosti

spolov 
Prestrukturiranje Določitev usmeritev, ki bi lahko služile kot referenca pri obvladovanju sprememb in 
                                          njihovih socialnih posledic na osnovi konkretnih primerov

Osebe s                    Ažuriranje skupne deklaracije  iz leta 1999 kot prispevek k Evropskemu   

posebnimi potrebami  letu invalidov

Mladina          Spodbujanje interesa mladih za znanost in tehnologijo v pomoč pri preseganju pomanjkanja  
                                 znanja, s skupno deklaracijo in/ali s kampanjo za večanje osveščenosti mladih

Rasizem          Ažuriranje skupne deklaracije iz leta 1995 (ob sodelovanju držav kandidatk)

Starejša 
delovna sila      Seminar, namenjen obravnavanju študij primerov in proučitvi možnosti za skupno delovanje 

Nadlegovanje   Seminar, namenjen proučitvi možnosti za pogajanja o prostovoljnem sporazumu.

Delo na daljavo Spremljanje aktivnosti v zvezi z okvirnim sporazumom

Neprijavljeno delo Seminar o oblikovanju skupnega mnenja



  

Delovni program evropskih socialnih partnerjev 
2003-2005

ŠIRITEV
Industrijska razmerja        Skupni seminarji o industrijskih razmerjih (študije primerov o različnih načinih 

                                                         razčlenjevanja različnih ravni pogajanj)

Socialni dialog 2 razširjena odbora za socialni dialog na leto

Prestrukturiranje Študija o prestrukturiranju v državah kandidatkah

Doživljenjsko učenje Vključevanje držav kandidatk v spremljanje aktivnosti v zvezi z okvirnim 
                                                          sporazumom

Implementacija pravnega  Skupni seminar o evropskih delavskih svetih

reda
Socialne politike in politika  Določitev področij, ki naj bi se po predvidevanjih pojavila v EU po širitvi, 

zaposlovanja EU po širitvi   kot so povečanje raznolikosti, migracije, čezmejno delo itd. 

MOBILNOST
Akcijski načrt o         Seminar o določitvi področij, na katerih bi skupno delovanje socialnih partnerjev na 

znanjih in mobilnosti  ravni EU prispevalo pri spopadanju z ovirami za mobilnost (za vodstvene kadre), 

                  vključno z dodatnimi pokojninami 
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