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Rezultati socialnega dialoga na ravni 
EU

Od 1985: zaključeno je bilo okoli 50 skupnih pobud, ki vključujejo:

• Okoli 45 skupnih priporočil, mnenj, poročil, priročnikov dobre prakse
• 5 okvirnih sporazumov

– Sporazum o starševskem dopustu, 14. december 1995
– Sporazum o delu z nepolnim delovnim časom, 6. junij 1997
– Sporazum o pogodbah za določen čas, 19. marec 1999

– Sporazum o delu na daljavo, 16. julij 2002
– Sporazum o stresu, 8. oktober 2004

• Okvir aktivnosti o doživljenjskem razvijanju znanj in kvalifikacij, 14. 
marec 2002 

• Okvir aktivnosti o enakopravnosti spolov, 1. marec 2005



Sektorski socialni dialog

• Skupna stališča : 50 %

• Deklaracije : 12%

• Sporazumi : 2 %

• Priporočila : 11%

• Orodja : 14 %

• Notranja pravila : 11%



Socialni dialog na ravni EU: 
vprašanja
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Predlog na področju Predlog na področju 
socialne politikesocialne politike

Če je zaželena Če je zaželena 
aktivnost Skupnostiaktivnost Skupnosti

Kjer je primerno,Kjer je primerno,  
spremljanje Komisijespremljanje Komisije

Kjer je primerno,Kjer je primerno,  
spremljanje Komisijespremljanje Komisije

KomisijaKomisija Socialni Socialni 
partnerjipartnerji

Posvetovanje o pristopu

mnenje

Posvetovanje o vsebini predvidenega 
predloga

Mnenje ali priporočilo

Neuspeh pogajanj

pogajanja

devet mesecev,     
 če niso 

podaljšana 

pogajanja
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Posvetovanja v dveh fazah
(138.-139. člena  Pogodbe EU)

Komisija se posvetuje z evropskimi socialnimi partnerji glede potrebe po 
vključitvi Skupnosti v aktivnosti(1. faza)

Odločanje Komisije o tem, ali
se svetuje Skupnosti, da se vključi v aktivnost

NEGATIVNA

Ukrepanje preneha

POZITIVNA

Komisija se posvetuje z evropskimi socialnimi 
partnerji o vsebini zakonodaje (2. faza)



Prvi odgovor

• Socialni partnerji imajo na razpolago 6 
tednov za pripravo odgovora o tem, ali je 
potrebno, da se EU vključi v aktivnosti v 
zvezi z določenim vprašanjem

• UNICE, CEEP in UEAPME pripravijo 3 ločene 
odgovore, izmenjujejo pa si informacije 
(koherentnost)

• ETUC pripravi svoj osnutek odgovora za 
posvetovanje



Prvi odgovor

• Osnutek se obravnava v ustrezni DS 
• Sprejme ga Izvršni odbor ali pa se sprejme 

po pisnem postopku
• Odgovor se pošlje Komisiji



Drugi odgovor

• Socialni partnerji imajo na razpolago 6 tednov za 
sprejetje odločitve o tem, ali se želijo pogajati, in da 
pripravijo mandate

• ETUC pripravi svojo odločitev in mandat
• EK določi mandat delegacije za pogajanja. Odločitev 

mora imeti podporo vsaj 2/3 včlanjenih organizacij, ki 
jih neposredno zadevajo pogajanja (14. člen Ustave)

• = mandat se sprejema kolektivno



Drugi odgovor : postopek

• +/- enak postopek kot pri prvem 
odgovoru

• Včasih zadostuje postopek v pisni obliki
• V drugih primerih – razprava s strani 

EK



Če imata mandat obe 
strani: v skupnem 
dopisu Komisiji se 
najavijo pogajanja

Če je odločitev da:
obvesti se organizacijo 

delodajalcev

Če ena stran nima 
mandata:

ni pogajanj

Odločitev EK o tem, ali 
pristopiti ali ne pristopiti 

k pogajanjem

Če je odločitev ne:
ni pogajanj

V nekaterih primerih da 
ETUC prednost 

zakonodaji



Sestava ekipe

• 14. člen določa
• EK določi sestav delegacije za pogajanja. 
• EX: “delegacija o stresu” (prvič odprta 

državam pristopnicam)
• Pogajalec ETUC-a je običajno član 

sekretariata



Zasedanja ob pogajanjih

Sestanki sindikalnih skupin: Vsakdo lahko 
prispeva k razpravi; sodelujejo vsi zastopniki, 
le-ti se doma pripravijo na sestanke v 
sodelovanju s svojim članstvom

Sekretariat pripravi osnovni input
Plenarna zasedanja: lahko govorijo pogajalec 

in/ali drugi člani, najpogosteje pa govori 
pogajalec 

 
⇐

9 
m

es
ec

e
v 

al
i 

ve
č

 ⇒



Načela

1) Dokler ni vse dogovorjeno, se ne 
sprejemajo odločitve

2) Pogajalska skupina se pogaja na osnovi 
mandata ETUC-a

o Pogajalska skupina se ne more pogajati pod 
nivojem mandata, če pa gre preko, zadevo 
obravnava EK

o EK je redno obveščena o poteku pogajanj



Rezultati

Uspeh

1. Pogajalska skupina 
sprejme besedilo 

2. EK odloča

3. EK sprejme ali zavrne 
sporazum

Neuspeh
1. Pogajalska skupina poroča, da 

v okviru svojega mandata ne 
more skleniti sporazuma

2. EK odloči, ali bo zahtevala 
spremembo mandata ali bo 
predlagala prekinitev pogajanj 

3. EK sprejme spremenjeni 
mandat  ali sklene, da se bodo 
pogajanja prekinila

Samo EK lahko odloča o spremembi 
mandata ali o prekinitvi pogajanj 



Postopek po sklenitvi sporazumov

Zakon
• Besedilo se pošlje 

Komisiji, ki ga posreduje 
Svetu, v uzakonitev

• Komisija besedila 
prevede, nacionalni SP jih 
skupno preverijo

Izvajajo socialni partnerji
• Besedilo predložijo v 

vednost Komisiji 
• Postopek spremljanja, kot 

je določen v sporazumu
• Prevod besedila s strani 

nacionalnih SP (skupno) 

• Razprava o nacionalnem 
spremljanju s strani 
nacionalnih SP



Tripartitno  dogovarjanje na ravni EU

Razprave med socialnimi partnerji in javnimi oblastmi o 
gospodarskih vprašanjih in o vprašanjih tržišča dela

Čemu?
• pomagati pri snovanju politik s široko podporo
• izmenjavati mnenje o politikah
• nuditi nasvete

Kdo?
• Svet: v fazi planiranja, pred sprejemanjem odločitev
• Komisija: preden poda predloge ali ob izvajanju



Makroekonomska politika,
vključno s strukturnimi reformami

Politika zaposlovanja Izobraževanje in 
usposabljanje

Socialno varstvo

Vprašanja

Tripartitno dogovarjanje na ravni EU
Kaj?



Zaključek
- Specifična vloga socialnih partnerjev pri evropskem upravljanju 

(governance) (odgovornosti, legitimnost, reprezentativnost, 
pogajalske sposobnosti)

- Razlikovanje med bipartitnim socialnim dialogom in 
tripartitnim dogovarjanjem (tripartitno posvetovanje za določitev 
izmenjav med socialnimi partnerji in evropskimi javnimi oblastmi – 
posvetovanje socialnih partnerjev za določitev aktivnosti 
posvetovalnih odborov in za uradna posvetovanja – socialni 
dialog za določitev bipartitnega dela socialnih partnerjev)

- Implementacija delovnega programa socialnega partnerja za 
avtonomni socialni dialog (različni evropski okvirni sporazumi, 
mnenja, priporočila, izjave, izmenjave izkušenj, kampanje za 
osveščanje ljudi, razprave…)

- Sinergija med različnimi ravnmi socialnega dialoga
- Zaposlovanje in razvijanje sposobnosti SP v novih državah 

članicah in državah kandidatkah
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