
 

ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ И СИНДИКАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 КЪМ КНСБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛНА

ЕВРОПА 
 

 

 

Брой 1 
 

 

 

 

 

 

 

април, 2013 

София 

 

 

 

 
 

 



 2 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

НА БРОЯ 
 

 

 

 

 

 

 

ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ ФИРМЕНИ СПОРАЗУМЕНИЯ 

 

 

стр.  3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил броя: 

 

 

 

Даринка Кирчева  

 

 

 

 

 

 



 3 

ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ ФИРМЕНИ СПОРАЗУМЕНИЯ 

 

 Резюме на заключителния доклад по проекта „ЕВРОАКТА –

европейско действие в областта на транснационалните фирмени 

споразумения” 

 

1. Увод 

 

Този доклад е крайният резултат по проекта „ЕВРОАКТА –

европейско действие в областта на транснационалните фирмени 

споразумения”, чиято цел беше да се проучат в дълбочина 

разпространението, процедурите и правните аспекти във връзка с 

практическото приложение на транснационалните фирмени 

споразумения.  

Осъществено благодарение на подкрепата на ЕС (Главна 

дирекция Заетост и социални въпроси)
1
, изследването беше 

проведено и координирано от италианския национален Институт за 

икономически и социални изследвания (IRES) в партньорство с 

някои синдикати, синдикални изследователски институти и 

университетски отдели от седем държави-членки на ЕС – Италия, 

Франция, Испания, Германия, Полша, България и Швеция. 

Участвалите партньори са Италианската обща конфедерация на 

трудещите се (CGIL), асоциация „Бруно Трентин”, Институтът за 

икономически и социални изследвания на област Емилия Романя и 

Университетът в Касино от страна на Италия, ASTREES и 

Институтът за икономически и социални изследвания IRES от 

страна на Франция, Фондация 1-ви май към Работническите 

комисии от страна на Испания, Солидарност от страна на Полша, 

ИССИ на КНСБ от страна на България, Хамбургският университет 

от страна на Германия. ЕКП и шведският синдикат на служителите 

TCO оказаха външна подкрепа. Благодарение на тази широка мрежа 

                                                 
1
 Бюджетна линия VP/2011/001; Rif. Accordo VS/2011/0154. 
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от организации стана възможно привличането на експерти
2
, които са 

автори и на някои от най-известните проучвания по въпроса
3
. 

Основната тема на нашето изследване е свързана с най-

целесъобразния вид регулиране, който да придаде на 

транснационалните фирмени споразумения достатъчна степен на 

правна сигурност. Освен това, искахме да проверим реалната 

ефективност на решенията, приемани досега на договорни начала, и 

да повишим степента на съгласуваност между участниците в 

колективното договаряне както на международно, така и на 

национално и фирмено равнище. По конкретния опит с 

транснационални фирмени споразумения бяха проведени две 

емпирични изследвания във Фолксваген (автомобилостроене) и 

Арселор Митал (черна металургия), за да се проучи въздействието 

на този вид споразумения в партньорските страни, където тези две 

големи мултинационални компании имат поделения.  

Целта на проекта беше също така да се развие и задълбочи 

познанието на тази тематика сред европейските социални партньори. 

С две международни конференции, в Париж и Гданск, и 

заключителна конференция в Рим успяхме да осъществим обмяна на 

идеи и опит между експерти и участници в преговори от различните 

партньорски страни. В тези три мероприятия участваха общо над сто 

души. По този начин бяха съпоставени и обсъдени както теоретични 

проблеми, така и конкретен опит с преки свидетелства по случаи 

като ArcelorMittal, Areva, Axa, GDF Suez, Schneider, Electrolux, Ford, 

GM Europe, Volkswagen. 

Заключителният доклад обобщава всички споменати дейности 

и направените анализи от изследователите, публикувани цялостно на 

английски език. Той онагледява в отделните параграфи от 

                                                 
2
 Учени като Edoardo Ales, Udo Rehfeldt, Volker Telljohann, Reingard Zimmer 

бяха привлечени пряко за партньорско участие в проекта, докато други известни 

експерти по тези теми, сред които Tiziano Treu, Silvana Sciarra, Anna Alaimo, 

André Sobzack, Isabela da Costa, Claude Emmanuel Triomphe, Jakub Stelina, 

Mimmo Carrieri, Ricardo Rodriguez, Francesco Gariblado, и други специалисти (от 

представителите на социалните партньори и особено на синдикатите, сред които 

Фаусто Дуранте от европейското бюро на CGIL и Лука Визентини от 

Секретариата на ЕКП) активно допринесоха за успешното протичане на нашите 

срещи..  
3
 I. da Costa and U. Rehfeldt, Transnational Restructuring Agreements: General 

Overview and Specific Evidence from the European Automobile Sector, in Papadakis 

(ed.), 2011, cit.; V. Telljohann, I da Costa., T. Müller, U. Rehfeldt, R. Zimmer, 

European and International Framework Agreements. Practical Experiences and 

Strategic Approaches, Eurofound, Dublin, 2009; E. Ales, S Engblom., S. Sciarra, 

Valdes Del-Re, Transnational collective bargaining: past, present and future, 

European Commission, 2006 
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съдържанието му теоретичното усилие и изследването на терен, 

които плодотворно споделихме през различните етапи на тази обща 

разработка.  

 

2. Процесът на европеизация на индустриалните 

отношения – ролята на транснационалните фирмени 

споразумения  

 

Всеизвестен е фактът, че глобализацията на пазарите 

постепенно допринесе за въвеждането на транснационално 

измерение в индустриалните отношения
4
. Под интернационализация 

(или европеизация) се разбира онзи набор от уредби и процедури за 

наднационално управление, чието развитие досега приемаше 

формата на информиране, консултиране и участие в предприятията с 

европейско измерение чрез Европейските работнически съвети и 

Европейското дружество – известно влияние върху международните 

и европейските политики в областта на труда и синдикалните права; 

договарянето на наднационални споразумения за даден отрасъл 

и/или група
5
. Тези споразумения, както ще видим, съставляват една 

от най-интересните и обещаващи форми на развитие.  

Този процес е резултат от комплексна система от фактори. 

Един от тези фактори несъмнено е свързан с предизвикателствата, 

които от три десетилетия насам неолибералната глобализация 

поставя пред синдикалното движение за защита на правата и 

придобивките, извоювани след втората световна война и в зрелия 

етап на фордистко-кейнсианския модел. За разлика от това, което 

често се смята, този модел на глобализация далеч не е плод на 

“естествено” и “спонтанно” развитие, а беше задвижен и 

контролиран от някои национални и международни субекти
6
. Най-

вече крупните мултинационални компании изиграха ключова роля, 

като разработиха стратегии за преструктуриране по цялата 

производствена верига, все по-раздробена и организирана извън 

националните граници (аутсорсинг, подизпълнители и преместване 

на предприятия), и възприеха финансовата логика (и нейните 

следствия, като например максималното увеличение на стойността 

                                                 
4
 R. Hoffman, Proactive Eurpeanisation of industrial relations and trade unions, in W. 

Kowalsky e P. Scherrer, (Eds.) Trade unions for a change of course in Europe, ETUI, 

Bruxelles, 2011; S. Sciarra, Transnational and European Ways Forward for Collective 

Bargaining, WP C.S.D.L.E. “D’Antona”, n. 73/2009. 
5
 V. Glassner and P. Pochet, Why trade unions seek to coordinate wages and 

collective bargaining in the Eurozone: past developments and futures prospects, 

Working Paper, ETUI, 3/2011, pp. 9-13. 
6
 D. Harvey, A brief history of neoliberalism, Oxford University Press, 2005. 



 6 

на акциите) като главно направление за преосмисляне на 

организационните модели
7
. 

Обемът на така наречените чуждестранни инвестиции и 

офшоринговите стратегии създават разнобой между икономиката и 

политиката в управлението и суверенитета там, където 

делокализациите водят до доказано сериозен риск от социален 

дъмпинг
8
. Все още големите различия във възнагражденията и 

нормите за защита на труда в рамките на ЕС-27 представляват 

твърде силна примамка за предприятия, заинтересувани от 

намаляване на производствените си разходи, които по този начин 

търсят решение за справяне с конкурентните предизвикателства, 

идващи с нарастваща сила от новоразвиващите се икономики. 

Същевременно, не бива да се забравя необходимостта на 

предприятията да подобрят качеството на търговската марка и 

добрата си репутация на фирми, провеждащи политика на социална 

отговорност.  

При този сценарий е ясно, че стремежът към наднационални 

колективни споразумения представлява необходима стратегическа 

перспектива за работниците и синдикатите. Засилването на 

икономическата и валутната интеграция накара синдикатите да 

работят за все по-голямо хармонизиране на трудовите и социални 

условия в рамките на европейската икономическа зона. Важен етап 

бе достигнат през 1999 г. на конгреса на Европейската конфедерация 

на профсъюзите /ЕКП/ в Хелзинки с приемането на резолюция за 

създаване на действително европейска система на колективно 

договаряне и индустриални отношения
9
. Наистина бе осъзнато колко 

е необходимо да се установят организирани форми за колективно и 

наднационално взаимодействие, при което транснационалните 

фирмени споразумения могат да спомогнат за координиране отдолу 

нагоре на преговорните политики и за по-ефективно 

противопоставяне на вредните форми на социален дъмпинг, които се 

прилагат на практика в световен мащаб и не щадят европейското 

измерение. Те могат да представляват модел в опита частично да се 

запълни управленския вакуум между все по-глобалния характер на 

                                                 
7
 Keune, M. and V. Schmidt, Global capital strategies and trade union responses: 

towards transnational collective bargaining?, in “International journal of labour 

research”, Vol. 1, Issue 2, 2009; W. Rhode,.Global production chains, relocation and 

financialization: the changed context of trade union distribution policy, in 

“International journal of labour research”, Vol. 1, Issue 2, 2009. 
8
 A. Perulli, Globalizzazione e dumping sociale, “Lavoro e diritto”, n. 1/2011. 

9
 CES, Towards a European System of Industrial Relations, Statutory Congress of 

Helsinki, 29/6-2/7 1999.  
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фирмените стратегии и по същество териториалната обособеност на 

действащите лица от страна на работниците и синдикатите.  

Транснационалните фирмени споразумения постепенно 

привлякоха засилен научен, а не само синдикален интерес. Според 

учени и експерти в областта на индустриалните отношения
10

 са 

налице нова „социална практика”
11

, нови „средища за договаряне”
12

 

с качествена значимост
13

; една „нова звезда” в галактиката на 

колективните източници на права
14

, една от „новите стратегически 

идеи на транснационалните синдикати за излизане от кризата на 

правата и на труда "
15

. 

 

3. Типови характеристики и определящи черти  

 

Транснационалните фирмени споразумения са предимно 

европейско, макар и не изключително европейско явление, развило 

се въз основа на европейските индустриални отношения 

благодарение най-вече на предприемчивостта на някои европейски 

работнически съвети (ЕРС) и на европейските отраслови федерации, 

успели да изтръгнат от някои големи мултинационални компании 

                                                 
10

 Revue de l'IRES, numéro spécial, La participation des salariés au niveau européen : 

comités d’entreprise européens, société européenne, syndicats européens, n° 71/2012; 

K. Papadakis. (ed.), Shaping Global Industrial Relations: The Impact of International 

Framework Agreements, ILO/Palgrave Macmillan, 2011; van Hoek e A.Hendrickx, 

International private law aspects and dispute settlement related to accordi aziendali 

transnazionali, European Commission, Bruxelles, 2010; V. Telljohann, I. da Costa, T. 

Müller, U. Rehfeldt, R. Zimmer, European and international framework agreements: 

new tools of transnational agreements and industrial relations, Transfer 15 (3-4), 

2009; I. Schomann, A. Sobzack E. Voss, P. Wilke, International framework 

agreements: new paths to workers’ participation in multinational governance? 

“Transfer”, n. 14/2008; K. Papadakis (eds.), Cross-Border Social Dialogue and 

Agreements: an Emerging Global Industrial Relations Framework?, International 

Institute for Labour Studies/ILO, Geneve, 2008 
11

 I. Schomann, A. Sobzack, E. Voss, and P. Wilke, International framework 

agreements: new paths to workers’participation in multinational governance? 

“Transfer”, 14 (1), 2008. 
12

 A. Lo Faro, Bargaining in the shadow of “Optional Frameworks? The rising of 

transnational collective agreements and EU law, “EJIR”, 2011. 
13

 V. Telljohann, I.da Costa, T. Müller, U. Rehfeldt., R. Zimmer, European and 

International Framework Agreements. Practical Experiences and Strategic 

Approaches, Luxembourg, Ufficio per le pubblicazioni ufficiali delle Comunità 

Europee. 
14

 S. Sciarra, Uno sguardo oltre la Fiat. Aspetti nazionali e transnazionali nella 

contrattazione collettiva oltre la crisi, “Riv. Ital. Dir. Lav.”, III, 2011 
15

 S. Sciarra, Collective Exit Strategy: New Ideas in Transnational Labour Law, WP 

Jean Monnet n. 4/2010 
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споразумения, целящи да въведат някои общи трудови стандарти за 

всички наети.  

От предварителния преглед на тези споразумения
16

 прави 

впечатление, че първото датира от 1988 година и е сключено в 

групата Данон. Днес, според последните актуализирани данни, се 

наброяват 224 споразумения за общо 144 компании, от които 86 са 

европейски. Начело е Франция (55), следвана от Германия (23), от 

САЩ (18) и по-назад в класацията се нареждат Швеция (13), Белгия 

(13), Италия (8)
17

. Споразуменията обхващат почти всички сектори, 

въпреки че по-често се срещат в машиностроенето (особено в 

автомобилостроенето), в химията и енергетиката и във финансовите 

услуги. Смята се – и тези данни следва да се изтъкнат – че не по-

малко от 10 милиона работници днес са обхванати от такъв вид 

споразумения.  

Резултатите от нашите проучвания потвърждават наличието на 

голямо текстово разнообразие. Съдържанието на споразуменията 

обикновено отразява моделите и практиките на страната, в която се 

намира седалището на контролиращото предприятие (т.нар. “home 

country effect"). Впрочем този факт е вече известен от няколко 

проведени изследвания на Европейските работнически съвети. Не 

по-малко значение има, особено за изпълнението на споразуменията, 

силата на синдикатите като членска маса, както и управленският 

стил и съществуващите преговорни практики. Взаимното доверие 

между мениджърите на компанията и представителите на 

работниците определено е важен фактор.  

Терминът “споразумение” (agreement) – строго погледнато – е 

използван изрично само в ограничен брой документи, докато в 

повечето случаи е предпочетено използването на технически по-

малко задължаващи формулировки, като съвместна декларация, 

общи гледища, общо становище. В крайна сметка свързващото звено 

е двустранният характер на приетите споразумения и това, че са 

сключени в резултат на проведени преговори, за разлика от 

едностранното приемане на кодекси за поведение и други форми на 

социална отговорност на предприятието
18

. В известен смисъл могат 

да бъдат разглеждани като алтернатива на едностранния подход.  

От терминологична гледна точка, тези споразумения могат да 

бъдат определени като транснационални, когато са сключени между 

работническите представители и транснационалните компании. 

                                                 
16

 A. Sobzack, Dati presentati al workshop EUROATCA di Paris, 15 dicembre 2011; 

European Commission, Database on accordi aziendali transnazionali, April 2012. 

http://ec.europe.eu/social/main.jsp?catId=978&langId=en 
17

  Eni, Enel, Marazzi, Impregilo, Italcementi, Merloni, Generali, Unicredit. 
18

 Eurofound, Multinational companies and collective bargaining, Dublin, 2009  
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Транснационалните фирмени споразумения се наричат европейски 

(European Framework Agreements – EFA), когато са подписани от 

европейските синдикати; наричат се международни (International 

Framework Agreements – IFA), ако се сключват от световните 

синдикални федерации (Global Union Federations – GUF). Повечето 

споразумения са подписани само от европейските работнически 

съвети, около двайсетина само от европейските синдикални 

федерации (European Industry Federations – EIF). Компаниите 

обикновено са представени от генералното ръководство на 

контролиращото предприятие.  

За да се определи транснационалното измерение, е 

необходимо да се изясни как то се отличава – с коренни различия 

или със собствени характеристики – от националното, 

наднационалното и международното измерение на колективното 

договаряне.  

a) националното измерение, което понякога е 

институционализирано и предвижда държавна намеса за 

разпростиране на действието, следва да се разбира като въведеното 

между социалните партньори в границите на дадена държава и 

чиито правила са поне потенциално приложими към работниците и 

работодателите в тази страна;  

б) наднационалното измерение следва да се разбира като 

създаденото от социалните партньори в рамките на европейския 

социален диалог с цел да се променят правните системи в 

междуотраслов или отраслов план, включително и лобиране в 

институциите на ЕС; 

в) международното измерение – развито в рамките на 

Международната организация на труда (МОТ) чрез нейните 

Конвенции и Препоръки - се характеризира с висока степен на 

институционализация и е основно тристранно; 

г) същинското транснационално измерение следва да се 

разбира като създаденото от представителите на работниците и на 

предприятията (или на едно отделно предприятие), когато те се 

договарят за редица правила, приложими отвъд националните 

граници. Тази особеност го отличава от националното измерение, 

без обаче да го оприличава по същество на наднационалното или 

международното измерение с присъщите им характеристики.  

От съдържателна гледна точка текстовете на споразуменията 

включват широка гама от въпроси – зачитане на основните права и 

на нормите на МОТ за достоен труд (антидискриминационно право, 

право на сдружаване и колективно договаряне, забрана на детския 

или принудителен труд), преструктуриране и предизвестяване на 

промените, съпътстващи мерки (обучение, съдействие за намиране 
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на нова работа, транснационална междуфирмена мобилност), 

управление на човешките ресурси, безопасни и здравословни 

условия на труд, социален диалог и синдикални права, наемане на 

подизпълнители, финансово участие. При съпоставка на наличните 

транснационални фирмени споразумения прави впечатление, че 

съдържанието на европейските (EFA) е по-разнообразно и 

съществено от това на международните (IFA). В европейските 

споразумения главната тема е преструктурирането и социалният 

диалог. Позоваването на основните социални права, което играе 

второстепенна роля в европейските споразумения, е преобладаващо 

в международните.  

Транснационалните фирмени споразумения могат да бъдат 

обособени и класифицирани в две групи – “процедурни” и 

“същностни”
19

. В първия случай, все още най-често срещан, те се 

позовават на общи принципи, докато във втория случай въвеждат 

по-обстоятелствени и ангажиращи правила и клаузи относно 

управлението на специфични ситуации на преструктуриране. 

Споразумения от този вид, наречени “от второ поколение”, са 

определени като транснационални споразумения за 

преструктуриране (transnational restructuring agreements). 

Автомобилостроенето е секторът с най-изявена досега ориентация в 

това направление, например в кризисни ситуации като 

наблюдаваните през последните години в DeimlerChrysler, Renault, 

PSG, Ford Europe, GM Europe, Volkswagen. Следва да се отбележи, 

че въпреки належащата необходимост в италианската Фиат не е 

сключвано никакво подобно споразумение.  

Създава се впечатлението, че все по-голям е броят на 

споразуменията, които не се ограничават до принципни изявления 

(все пак важни) или до сравнително по-второстепенни въпроси, а 

включват и по-традиционни области на колективното договаряне. 

Споразуменията за преструктуриране съдържат в някои случаи 

клаузи за по-балансирано разпределение на неизбежните жертви 

между различните производствени поделения. Това са така 

наречените текстове “от второ поколение”, в които “същностният” 

компонент придобива по-голямо значение, въпреки че сумарно 

броят им остава твърде ограничен. Един от най-значимите примери 

за такава тенденция е наскоро приетата Харта на трудовите 

отношения във Фолксваген с въведения модел, който по някои теми 

дори включва форми на съвместно вземане на решения “по немски 

образец”. При едно от изследванията на терен проучихме 
                                                 
19

  I. da Costa and U. Rehfeldt, Transnational Restructuring Agreements, in K. 

Papadakis. (ed.), op. cit 
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задълбочено този аспект, като насочихме вниманието върху 

въздействието на един иновативен модел, създаден въз основа на 

характеристиките на една специфична национална система – в този 

случай германската – в страна като Италия (където Фолксваген 

контролира Ламборгини и Дукати), по същество лишена от подобна 

традиция. От тази гледна точка глобалното споразумение, сключено 

във Фолксваген, показва, че може да има алтернатива на фронталния 

и оспорван подход на Фиат към преструктурирането и към 

индустриалните отношения – един глобален по измерението си 

подход, основан в своята същност на диалога и зачитането, ако не и 

на разширяването на правата.  

И други транснационални фирмени споразумения – например 

сключените в GDF, AXA, Areva и ArcelorMittal (обект на специално 

изследване в рамките на нашия проект) – потвърждават, че е 

възможно да се постигне споразумение, при което управлението 

дори на дълбоко преструктуриране може да се извърши посредством 

предизвестена и консенсусно приета промяна. Тези текстове 

разкриват поне известна степен на добра воля в опита да се потърсят 

сравнително по-малко едностранни решения, отколкото се 

наблюдава в много други случаи.  

И все пак, следва да се отбележи, че сегашната криза е добила 

такива размери, че подрива онова съвместно усилие, което 

първоначално бе подбудило и довело до сключването на много от 

тези споразумения. Случаят с Арселор Митал (AM), 

задълбочаването на неговата криза и тежките последици от този 

срив във френските, испанските или италианските поделения сякаш 

доказва, че споразумения от този род са по-подходящи за 

приемането на сравнително по-необвързващи формулировки в не 

толкова смутни периоди като тези, които разклащат голяма част от 

европейската производствена система. Кризата през последните 

години поставя на тежко изпитание положеното усилие за постигане 

на тези споразумения. Секторът на бялата електродомакинска 

техника, понесъл особено тежък удар, не бе в състояние да постигне 

никакво споразумение. В случаи като Electrolux и Siemens това се 

дължи и на съпротивата на някои национални синдикати да 

управляват на наднационално ниво кризи, с които смятаха, че ще се 

справят по-добре на национално равнище. Един колос в 

стоманодобива като Арселор Митал, който прави съкращения и 

затваря исторически предприятия като AM в Лотарингия, сякаш 

доказва как тези споразумения издъхват, когато кризата придобива 

особено остър характер.  

Всичко това поставя драматично както въпроса за 

надеждността и реалната ефективност на споразумения, слабо 
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скрепени със санкциониращи правни разпоредби, така и въпроса за 

солидарността и за международната синдикална координация при 

наличие на сценарии, в които на работодателското „разделяй и 

владей” съответства фактически, ако не и изрично, печално 

известното mors tua vita mea
20

. Надпреварата между различни 

поделения от една и съща компания е доста отявлена, понякога дори 

в рамките на една и съща държава. Фактори от този род за сетен път 

могат да възпрепятстват изграждането на здрава и ефективна 

наднационална система на индустриални отношения.  

 

4. Преговорни партньори и процеси  

 

Един въпрос от първостепенно значение е свързан с  

легитимацията на преговорните партньори – упълномощените лица 

(кой преговаря), формата (как се водят преговорите), изпълнението и 

последващия контрол на национално ниво на сключените 

споразумения. Една от често сочените опасности е, че нищо не 

гарантира спазването на достатъчно демократична процедура, след 

като преговорният процес изразява просто сбор от 

национални/местни интереси без никаква действителна възможност 

да представляват по-общоевропейски интереси. При липсата на ясна 

рамка за отговорностите на социалните партньори, става така, че 

транснационалните фирмени споразумения се подписват от 

различни субекти, а именно, Европейските работнически съвети 

(ЕРС), европейските отраслови федерации, световните федерации, в 

някои случаи от националните синдикати или национални 

работнически съвети.  

В някои случаи транснационалното договаряне е осъществено 

от създадени ад хок синдикални комитети (редица избрани 

национални синдикати или няколко вида работнически 

представители). Тези комитети обикновено са водени от доминиращ 

синдикален субект, който в повечето случаи съответства на 

синдиката (или синдикатите) от предприятието майка, а в някои 

случаи дори и от самото предприятие. Това решение не гарантира 

успешен резултат, тъй като не осигурява нужното европейско 

посредничество между всички засегнати интереси.  Световните 

синдикати (GUF) отбелязват със съжаление (както беше изтъкнато в 

Рим на заключителната конференция по проекта) твърде често 

маргиналната роля и то „в последния момент”, която в подобни 

процедури играят тези организации, изправени пред диалектически 

процес, който отразява в значителна степен преобладаващо 

                                                 
20

 Умри ти, за да живея аз (лат.). 
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евроцентрична нагласа от страна на най-големите преговорни 

партньори.  

Това, което следва да се избягва, е явно спуснатият отгоре 

преговорен подход, който може да предизвика чувство за нередна 

намеса, а дори и за заплаха у хората, които на национално и местно 

ниво се опитват да изпълняват коректно ежедневната си роля на 

представители и преговарящи. Целта следва да се постига с 

възможно най-широко участие в преговорите, включващо всички 

засегнати представителни субекти, още от началото на процеса, и 

чрез ясен мандат както за водене на преговорите, така и за 

подписване на споразумението.  

Във връзка с тази оценка, един от най-възловите въпроси 

засяга специфичната роля на ЕРС, които, както е известно, нямат 

формално правомощия да преговарят и да сключват колективни 

договори. Нито обновената Директива 2009/38/EC, нито 

националните закони за транспонирането й не съдържат нормативна 

основа, която да позволява ЕРС да сключват транснационални 

фирмени споразумения. Но и нищо не пречи да го правят, стига, 

разбира се, предприятието да е съгласно. Понастоящем, 

благодарение на новата директива за ЕРС, би могла да се разгърне 

една нова спирала за осъществяване и на други функции (beyond the 

legal minima), а не само на информиране и консултиране. Много ЕРС 

имат впрочем подходяща синдикална структура; те вече са в 

състояние да отговорят на всички изисквания за истински 

преговорен орган. Затова никак не е случайно, че досега са играли 

съществена роля при стартирането и финализирането на подобни 

споразумения. Твърде вероятно е и занапред да действат в тази 

посока. ЕРС определено са изиграли и продължават да играят 

решаваща роля за транснационалното синдикално общуване и 

социализиране, което е необходимо за изграждане отдолу нагоре на 

истински европейски модел на индустриални отношения. Днес 

действат около 15000 делегати в ЕРС
21

, които потенциално могат да 

съставят – благодарение и на координацията между европейските 

отраслови федерации (които между другото постигнаха голяма 

концентрация вследствие на сливания и обединения) – гръбнака на 

един модел, който да не се ограничава само до информиране и 

консултиране, а да прерасне, както е желателно, в същинско 

колективно договаряне на фирмено и наднационално ниво.  

                                                 
21

 R. Jagoddzinski, EWC after 15 years – success or failure? “Transfer”, 17 (2), 2011; 

J. Waddington, EWC: the challenge for labour, Industrial relations journal, vol. 42, 

Issue 6, 2011 
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Недостатъкът на тези органи по отношение на 

транснационалните фирмени споразумения се състои в това, че не 

всички ЕРС имат подходящ вътрешен състав, като в редица случаи 

представителството не само не е синдикално, а дори буди 

подозрения за работодателска намеса, особено в някои ситуации в 

Централна и Източна Европа. Оттук идва и известна съпротива на 

европейските синдикати да дадат пълна свобода на ЕРС; те по-скоро 

се борят да играят главна роля в координирането и управлението на 

преговорите. Европейските отраслови федерации и ЕКП вече са 

разработили вътрешни насоки за този вид преговори с цел 

постигането на по-голям и по-качествен обхват на 

транснационалните фирмени споразумения
22

. 

 

5. Юридическият характер на ТФС и правото на ЕС  

 

Тези съображения водят до същностния въпрос за 

юридическото естество на тези споразумения. Всички проведени 

изследвания, включително и нашето, показват колко труден и тежък 

за разрешаване е този проблем.  

На първо място следва да се отбележи, че транснационалните 

фирмени споразумения нямат изрично определена юридическа 

основа нито в европейското социално право, нито в международното 

право. Следователно те представляват вид споразумения, основани 

изцяло на колективната автономия, лишена от ясно определена 

правна основа. Обикновено тези споразумения имат собствена 

правна сила, породена от това, че подписалите страни взаимно се 

задължават да спазват поетите задължения. Това никога не довежда 

до оформянето на същинско правно задължение за транспониране от 

местното ръководство на сключеното споразумение от компанията 

майка. Централното ръководство обикновено спуска указания в тази 

насока, като упражнява своето влияние, както впрочем става и по 

синдикална линия на различните нива на съгласуване и 

координиране на преговорната дейност. Тези споразумения се 

“самозадействат” и “самоприлагат”. Приложението им може 

евентуално да бъде обвързано с общите принципи (сложни и често 

                                                 
22

 FEM, Procedure for Negotiations at Multinational Company Level; Luxembourg, 

13-14 Giugno 2006; Statement on a UNI-Europa Finance Strategy on Transnational 

Collective Bargaining, UNI-Europa Finance Conference Vienna, 7 Novembre 2008; 

Procedure for Negotiations at Multinational Company Level Adopted at the EPSU 

Executive Committee, 9-10 Novembre 2009, Brussels 
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слабо познати) на международното частно право
23

, като се има 

предвид, че Конвенция № 98 на МОТ в своя чл.4 определя правото 

на колективно договаряне като основно право.  

За да влязат в действие, транснационалните фирмени 

споразумения трябва да бъдат пренесени на национално ниво. Иначе 

казано, споразумението се подписва на наднационално равнище, но 

неговото транспониране се осъществява посредством 

предоговарянето му на национално ниво или дори предприятие по 

предприятие. Освен това, понякога общият характер на 

съдържанието му може да затрудни националните партньори и в 

частност синдикатите да защитят и транспонират точно поетите 

ангажименти. От всичко това следва една разнородна и несигурна 

система, която се отклонява от духа на този модел. Поради 

различията в националните правни уредби е напълно възможно 

изпълнението на тези споразумения да се различава според 

условията, в които те се прилагат. При това положение, действието 

на тези споразумения с по същество национална “окраска” в крайна 

сметка обезсилва транснационалния им характер. Най-

проблематичният аспект е, че колективните договори нямат еднаква 

правна стойност във всички държави-членки. Колективното 

договаряне няма обвързващо действие във всички страни. Например 

в Обединеното кралство колективните договори обикновено се 

третират като “джентълменски споразумения”, освен ако не 

съдържат други разпоредби. В някои случаи обвързващото действие 

се постига само ако съдържанието на колективния договор се 

включи в индивидуалния трудов договор. Има и държави-членки, в 

които не съществува само един вид фирмено споразумение. Основно 

могат да се разграничат самостоятелни колективни договори или 

такива в изпълнение на споразумения от по-високо ниво, могат да 

бъдат договаряни от синдикатите или от работническите съвети, 

както в случая с немската и австрийската двустепенна система
24

. 

Въпреки това, може да се твърди, че липсата на определен 

юридически статут не е представлявала пречка за развитието и 

разпространението на транснационалните фирмени споразумения. В 

европейските условия ролята и функциите, които правото на ЕС 

признава на колективната автономия и на социалните партньори, са 

много широки и съществени
25

. Те са стълб на европейския социален 

                                                 
23

 van Hoek and A. Hendrickx, op. cit: S. Scarponi, Gli accordi transnazionali a 

livello di impresa: uno strumento per contrastare il social dumping?, “Lavoro e 

Diritto”, 1/2011 
24

 See R. Rodríguez et alii, op. cit.. 
25

 B. Caruso e A. Alaimo, Il contratto collettivo nell’ordinamento dell’UE, WP 

“CSDLE”, n. 87/2011 
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модел също както правата на информиране, консултиране и участие, 

социалния диалог, европейските работнически съвети
26

. 

Въпреки липсата на специални разпоредби, европейското 

право не отрича, а напротив, предлага многобройни опорни точки, 

които да легитимират в достатъчна степен транснационалните 

фирмени споразумения в юридическо отношение. В чл.6 на 

Европейската социална харта от 1961 г. и в чл.11 от Хартата на 

основните права от 1989 г. е включено правото на синдикатите да 

водят колективни преговори. В чл.28 от Хартата на основните права 

е закрепено “правото да преговарят и да сключват колективни 

договори на подходящи равнища”. Старият чл.139 (сегашен чл.155) 

от Договора на ЕС предвижда възможността европейският социален 

диалог да довежда до сключването на доброволни или автономни 

споразумения – както междуотраслови, така и браншови, - чието 

приложение се определя от “специфичните процедури и практики на 

социалните партньори и на държавите-членки”. И Европейският съд 

по човешките права подкрепи тази насока, както е видно и от 

последното решение по делото Demir & Baykara
27

. 

Транснационалните фирмени споразумения спадат именно 

към категорията автономни споразумения и представляват нещо 

като техен подвид, като алтернатива на трипартитната уредба в нео-

корпоративен дух, благодарение на която европейският социален 

диалог досега е постигнал някои от най-значителните си резултати. 

Този модел навлезе в етап на застой, потвърден от чувствителния 

спад на постигнатите през последните години резултати, свързани с 

нови социални директиви, за разлика от доброволните споразумения 

между социалните партньори, чиито брой значително нарасна.  

Европейските рамкови споразумения взаимодействат на 

различни нива с други сфери, в които се осъществяват социалният 

диалог и колективното договаряне. Някои от тях черпят 

вдъхновение от междуотрасловите споразумения или отрасловия 

социален диалог в ЕС. Други представляват транснационално 

разпростиране на национални споразумения.  

Европейската комисия, от своя страна, от години залага на 

транснационалните фирмени споразумения
28

 и още в Европейската 
                                                                                                                                            
 
26

 Revue de l'IRES, numéro spécial, La participation des salariés au niveau européen: 

comités d’entreprise européens, société européenne, syndicats européens, n° 71/2012. 
27

 ECHR, 12.11.2008 (no. 34503/97), 2009. 
28

 (COM(2005), 33 Final. Commission staff working document SWD(2012)264 - 

Transnational company agreements: realising the potential of social dialogue; 

Brussels, 10.9.2012. Various reports and studies are available in 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=707&langId=en&intPageId=214 
 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=707&langId=en&intPageId=214
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социална програма 2005-2010 г. препоръчва тяхното 

разпространение и консолидиране. Генерална дирекция Заетост и 

социални въпроси създаде през 2008 г. експертна група, която да 

проследи развитието по този въпрос и да обмени информация за 

това как да се поддържа започналият процес. През 2011 г. 

експертите продължиха своята работа и накрая предадоха своето 

предложение на Комисията, която на свой ред възприе 

транснационалните фирмени споразумения “като съзвучни с 

принципите и целите на Стратегията ЕС 2020 и на програмата за 

гъвкава сигурност”
29

. Комисията смята, че “като нововъзникнала 

характеристика на европейския социален диалог транснационалните 

фирмени споразумения заслужават подкрепа според нейните 

правомощия, определени от Договора (чл. 152 и 153) и от Хартата на 

правата (чл.28)”.  

 

6. Проблемът с правната сила на транснационалните 

фирмени споразумения  

 

За работниците и техните синдикати проблемът с действието 

на правните норми, както винаги, е от решаващо значение
30

. Този 

въпрос е особено сложен от правно-техническа гледна точка. В 

рамките на проекта EUROATCA обсъдихме задълбочено най-

проблемните аспекти при сегашното положение, а именно липсата 

на формални юридически правила за транснационалните фирмени 

споразумения. Запитахме се дали тази празнота представлява стимул 

за договарянето или е пречка за неговата ефективност. 

Нормативното отсъствие и волунтаризмът достатъчни ли са, или е 

необходима юридическа основа, произтичаща от правото на ЕС? 

Съществуват ли алтернативи на нормативната намеса на 

европейския законодател? И как можем да запазим автономията на 

социалните партньори? Процедурите по мониторинг и последващ 

контрол достатъчни ли са, за да гарантират привеждане в действие и 

изпълнение? В крайна сметка, как може да се премине от 

експериментиране към трайно развитие?  

В групата на EUROACTA надделя мнението, че никоя система 

на индустриални отношения не може дълго да устои, ако нейните 

резултати не са подплатени в приемлива степен от правна сигурност.  

В правната доктрина някои смятат, че ЕС няма власт да 

утвърди правна основа за транснационалните фирмени 

                                                 
29

 Communication COM(2012) 173. Draft elements for Commission's conclusions 

Expert Group, Transnational company Agreements - 31.1.2012. 
30

 Idem  
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споразумения. Изтъква се, че по силата на чл. 5.2  и чл. 7 от 

Договора ЕС може да действа само в определените от договорите 

рамки. В областта на споделените правомощия, в която влиза 

социалната политика и икономическата кохезия (чл.4.2 от 

Договора), ЕС може да предприема инициативи за осигуряване на 

координация между политиките на държавите-членки (чл.5.3), както 

и да обединява техните дейности според чл.153.1 от Договора. Това 

пълномощие не се отнася до заплатите, правото на сдружаване, 

правото на стачка и локаут (чл.153.5), но може да се упражни по 

отношение на колективното представителство и защита на 

интересите на работодателите и наемните работници, включително и 

съвместното вземане на решения.  

Идеята за гъвкава законова основа за транснационалните 

фирмени преговори се появи за пръв път в Социалната програма 

през 2005 г. Тогава Комисията предложи да се разработи гъвкава 

нормативна рамка за транс националните фирмени споразумения, но 

предложението предизвика негативна реакция от страна на 

работодателските сдружения. Това принуди Комисията да отложи 

всякакви по-нататъшни инициативи и да създаде експертна група ад 

сок, чийто състав да бъде излъчен от синдикатите, работодателските 

сдружения, правителствата и други международни институции. 

Групата имаше за задача да проследи развитието по въпроса и да 

обмени мнения за поддържането на текущия процес. Групата 

приключи своята работа през октомври 2011 г.
31

. В заключителния 

доклад са посочени всички най-спорни въпроси и са изложени 

насоки за политика, които социалните партньори са свободни да 

приемат, да отхвърлят или да разработят допълнително. Посочени са 

четири области, в които социалните партньори могат да сближат 

позициите си, а именно: 1) признаване ролята на транс националните 

фирмени споразумения и принос за тяхното развитие; 2) подкрепа на 

партньорите по транс националните фирмени споразумения и 

изясняване на тяхната роля; 3) развитие на прозрачността и 

гласността на транс националните фирмени споразумения; 4) 

подобряване на изпълнението им и на връзките с другите нива на 

социалния диалог.  

В някои изследвания
32

 са разработени възможни решения за 

нова юридическа основа на транс националните фирмени 

споразумения, а именно: 

                                                 
31

 Expert Group, Accordi aziendali transnazionali. Draft elements for conclusions of 

DG Employment, Working Document, 5 October 2011. 
32

 R. Rodríguez et alii, Study on the characteristics and legal effects of agreements 

between companies and workers' representatives, 2012. 
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1) Рецепция (възприемане) чрез нови споразумения, сключени 

на национално ниво. Една от възможностите е сключените на 

европейско ниво транс национални фирмени споразумения да имат 

същата правна сила чрез техническия способ на присъединяването. 

Националните/фирмени партньори трябва да сключат нарочно 

национално споразумение за приемане на транс националното 

фирмено споразумение, което не е договаряно и подписвано от тях. 

Това решение би позволило да се отчитат надлежно действителните 

различия между отделните системи на индустриални отношения. В 

този смисъл, в някои отношения то е по-приложимо. От друга 

страна, така би се запазило сегашното статукво с произтичащите 

проблеми с ефективността. Ако например националните партньори 

не приемат съдържанието на транснационалното фирмено 

споразумение, те биха могли да бойкотират приложението му на 

национално ниво. Следователно, не би се постигнал действителен 

напредък спрямо сегашното положение.  

2) Правното действие варира според волята на партньорите. 

Друга възможност е правните последици от транснационалните 

фирмени споразумения да варират според изразената воля на 

партньорите. Една европейска директива би предопределила в този 

случай само една минимална правна норма и то по предимно 

процедурни въпроси. Правните последици, обхватът и други 

въпроси ще се определят от съответните приемащи национални 

уредби. Предимството на това решение е, че осигурява по-голяма 

гъвкавост на страните по колективния договор. Това решение обаче 

не решава сегашния проблем с правната несигурност.  

3) Стандартизация на правните последици във всички 

държави-членки. По-амбициозното решение е приемането на 

европейска нормативна уредба, например Регламент, който да 

позволи уеднаквяването на правните последици във всички 

държави-членки. Това решение несъмнено би осигурило на 

европейските рамкови споразумения съществено въздействие в 

отделните страни-членки. Очевидно това е голямо 

предизвикателство, като се имат предвид все още значителните 

различия между отделните национални системи на индустриални 

отношения.  

Експертите от EUROACTA споделят идеята, че сегашният 

волунтаризъм, от ключово значение при подготовката на терена за 

международни индустриални отношения, не е достатъчен стимул за 

широкото разпространение на тези споразумения и не гарантира, че 

след подписването им ще се получи надлежно, ефективно и еднакво 

транснационално изпълнение на местно ниво. Още в доклада за 
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Комисията
33

 бе предложен гъвкав подход, но въз основа на 

нормативна уредба, която да придаде на тези споразумения по-

солидна правна основа. Целта е да се премине от текстове с 

декларативен характер към такива, които да имат действително 

обвързващ ефект. Следователно би бил подходящ някакъв вид 

рамкова нормативна уредба на европейско равнище, по 

направлението на “спомагателното законодателство”
34

, в която да се 

осъществява “договаряне в сянката на правото”
35

, за да използваме 

формулировките от англосаксонската школа в индустриалните 

отношения.  

Една минимална и гъвкава нормативна рамка може да се 

постигне чрез един от типичните нормативни инструменти в 

европейското право – Регламент или Директива, като на 

договарящите страни се остави правото да определят обвързващия 

или необвързващ характер на ангажиментите, които възнамеряват да 

поемат. Колкото по-ясни са ангажиментите, толкова по-добро е 

изпълнението им. Би могло да се помисли за самоизпълняващи се 

разпоредби, следвайки използвания вече модел при Директивата за 

силикона от 2006 г.
36

, или дори да се предвиди клауза за избора на 

закона/юрисдикцията. Освен това, новите решения би следвало да 

отчитат управленските конфликти и разрешаването на конфликтите.  

При липсата на отделение по трудовите въпроси в 

Европейския съд, което да се произнася по приложението на 

европейско рамково споразумение, възможно решение би било 

създаването на трипартитен орган за помирение/арбитраж на 

европейско ниво. Такава нова институция би била достъпна на 

доброволни начала и нейните решения не биха попречили на 

засегнатите страни да се обърнат евентуално към съдебна 

инстанция. Освен това, по този начин би могла да се създаде 

своеобразна транснационална юриспруденция (дори и от частно 

естество), която ще спомогне по-добре да се разберат юридическите 

аспекти на тези практики и да се оценят според критериите за 

справедливост и равноправие спрямо европейския интерес на 

засегнатите страни.  

                                                 
33
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6. Гъвкавото решение  

 

Създаването на обща правна основа днес е почти невъзможна 

задача и ние напълно го осъзнаваме. Амбицията да се постигне 

някаква юридическа намеса се сблъсква все още с редица 

препятствия. Преди всичко от страна на работодателските 

сдружения, които на всички равнища са заявявали несъгласието си с 

всяко решение извън сегашния пълен волунтаризъм
37

. Поради 

устройството на европейския процес на вземане на решения, това 

само по себе си е достатъчно да осуети всяко по-нататъшно 

нормативно развитие на тази практика. Същевременно, следва да се 

отбележи силната съпротива от страна на някои национални 

синдикати, които възприемат подобни споразумения като намеса, 

понякога дори с регресивен ефект, в сравнение с местните стандарти 

и процедури. Скандинавските синдикати не крият нежеланието си да 

възприемат такъв подход, включително и по други въпроси, 

свързани с прехвърлянето на суверенитета в колективното 

договаряне на наднационално ниво. В някои случаи различните 

оценки сред синдикатите, дори не толкова сред социалните 

партньори, имаха доста тежко отражение
38

, както в случая с плана за 

преструктуриране на Електролукс, при който шведските синдикати 

се противопоставиха на европейско споразумение за групата 

предприятия, или в случая със Сименс, при който позицията на 

немските синдикати, отчасти различна по форма, по същество беше 

същата.  

При реалистично отчитане на тези пречки би следвало да се 

потърсят в сегашната практика на транснационално колективно 

договаряне по-добри решения, като се приемат еднакви правила за 

поведение в преговорите, така че поне от страна на синдикатите да 

се определят общи и споделени насоки за подписване на 

споразумения, които да не се различават много едни от други.  

Комисията смята, че приемането на редица гъвкави правила е 

най-реалистичната и изпълнима политическа линия. Европейското 

синдикално движение, от своя страна, се опитва да проучи по-добре 

явлението, за да постигне общо становище относно използването на 

транснационалните преговори. Изпълнителният комитет на ЕКП 

още през 2006 г. насочи вниманието си към проблема с 

                                                 
37
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38
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транснационалните споразумения
39

. През юни 2012 г. беше приета 

нова резолюция на Изпълнителния комитет с оглед постигането на 

“факултативен набор от разпоредби”. Той се основава преди всичко 

на собствения капацитет на синдикатите да “насърчават успешно 

развитие на транснационалното колективно договаряне”. 

Препоръчва се обаче да се вземат предпазни мерки. Разглеждат се 

някои аспекти, които биха могли по-ясно да определят правната 

силата на европейските рамкови споразумения:  

• Да се заявява кои клаузи определят взаимни задължения 

(задължителна част) и кои клаузи действат по отношение на наетите 

(нормативна част). 

• И двете подписващи страни трябва да удостоверят своя 

мандат, за да докажат, че са упълномощени да действат за сметка на 

подписващите страни, и да гарантират легитимността на 

преговорите.  

• Признаване ролята на ЕРС за стартиране на 

транснационалните преговори.  

• Централна роля на европейските отраслови федерации, които 

поемат водеща роля и накрая подписват споразуменията.  

• Националните синдикати трябва да участват в преговорите. 

Принципът следва да бъде търсене на максимално възможния 

консенсус.  

• Страните трябва да обявят своите намерения относно 

правните последици, които искат да постигнат с подписването на 

европейско рамково споразумение. Ангажиментите от по-спешен 

порядък трябва да бъдат ясно определени и изложени.  

• Включване на клауза за “нерегресивен ефект”, за да се 

избегнат конфликти между европейско рамково споразумение и 

национални преговарящи.  

• Предвиждане на инстанции и процедури за разрешаване на 

евентуални тълкувателни и управленски конфликти.  

                                                 
39
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При всички случаи много полезно би било да се развият и 

разпространят най-добрите практики в спазването на определени 

принципи, определени стандарти и основни насоки.  

Целта на ЕКП е членуващите организации да изискват 

засилване на сътрудничеството и координирането на преговорите с 

многонационалните компании. Тази цел е поставена още по време на 

Конгреса в Хелзинки, но изглежда досега не са постигнати 

задоволителни резултати при съществуващите предизвикателства
40

. 

 

7. Меко или твърдо законодателство. Транснационалните 

фирмени споразумения като “експериментално управление”  

 

Текстовете на транснационалните фирмени споразумения са 

типичен пример за право “с ниска разделителна способност” за 

разлика от съвременното гражданско право “с висока разделителна 

способност”
41

. Това е периферно право, което намира израз чрез 

множество източници и процедури, в което частните субекти 

въвеждат форми на управление, отличаващи се от типичното 

поведение на нормативното право, което ясно определя същностни 

правила.  

Съществуват възражения, че мекото законодателство може да 

е равнозначно на “никакво право” или най-много на “несигурно 

право”, нещо средно между право и безправие, с което се постигат 

“хлабави връзки”
42

, често със символичен характер. Или нещо по-

коварно – асиметрично право, меко спрямо задълженията на 

работодателите към работниците, твърдо при налагането на жертви 

от тяхна страна.  

Към това следва да се прибави и друго съображение. Процесът 

на вземане на решения в европейски мащаб е станал толкова дълъг, 

обхватен и сложен, повече дори отколкото между институциите, 

между социалните партньори и дори в собствените им организации, 

както пролича пряко в рамките на ЕКП, че изисква цяла 

посредническа верига, при което всяко желание да се разширят и 

консолидират правата на трудещите се и нормите на защита е 

системно осъдено на провал поради наложеното вето от някоя 

структура или институция.  
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Следователно съществува опасност мекото законодателство, 

макар да е вероятно второто най-добро решение, да се превърне 

фактически в последната синдикална идеология или в най-лошия 

случай – просто в идеология. С други думи, в прикриване на 

съществено и драматично безсилие да се направи нещо повече и по-

добро.  

 

8. Транс националните фирмени споразумения и 

отражението им върху индустриалните отношения  

 

Ясно и безспорно е, че транс националните фирмени 

споразумения, с подкрепата на европейските федерации, 

предоставят на синдикалните представители способи и средства за 

споделяне на общи цели и насоки. Транс националните фирмени 

споразумения представляват инструменти за развитие на постоянен 

социален диалог като предпоставка за мениджърското управление 

при прогнозирана промяна. Най-общо казано, тези прогнози 

показват обща воля за ефективно провеждане на социалния диалог в 

транснационална компания за постигане на нещо повече от 

предвиденото в европейските и национални нормативни уредби. 

Стремежът е да се осигури ефективен и по-добре структуриран 

социален диалог, например такъв социален диалог, който да 

допринася действително за икономическите и социални постижения 

на компанията на различни равнища. Но при анализ на някои от 

проведените интервюта се забелязва, че както на европейско ниво с 

европейския социален диалог, така и на национално ниво 

колективното договаряне и механизмите за участие далеч не са 

насочени към стратегически и дългосрочни теми. Освен това, 

стопанското ръководство и синдикатите почти никога не споделят 

еднакво виждане за икономическото състояние на сектора и на 

своята компания, както стана видно от изследването в Арселор 

Митал.  

Разпространението на транснационалните фирмени 

споразумения има широко отражение върху съвкупността от 

индустриални отношения. Обхватът на договореното по същество е 

двояк – транснационален, в какъвто мащаб компанията действа, и  

всяко отделно поделение, в което е конкретно локализирана 

компанията. Следователно те представляват архетип на 

многостепенно “глокализирано”
43

 право. От тази гледна точка 

центърът на тежестта при колективното договаряне се премества 
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към два полюса: а) нагоре, към мултинационалната компания и 

нейното главно седалище; б) надолу, към отделното фирмено 

равнище. За т.нар. “континентален” модел на индустриални 

отношения с неговите северноевропейски и средиземноморски 

варианти рискът е да бъде заобиколена традиционната 

първостепенна роля в обичайната национална среда – отрасловото 

колективно договаряне. Това би могло до доведе до “бизнес 

корпоративизъм”, по-типичен за англосаксонския модел и за новите 

държави-членки, при което ще отслабне солидарността и ще се 

засили конкуренцията в областта на работническите права между 

предприятия от един отрасъл, от една и съща страна и от една 

територия. Затова е абсолютно наложително във всички 

транснационални фирмени споразумения да се включват клаузи за 

нерегресивен ефект.  

Действието на синдикатите на наднационално равнище ще 

придобива все по-централно значение. Затова е необходимо всички, 

особено синдикатите, да подобрят познанията си за различните 

национални системи на индустриални отношения. Изучаването на 

индустриалните отношения неизменно предполага международни 

сравнения. Открай време се поставя въпросът дали националните 

системи следват разходяща или сходяща тенденция.  

Понастоящем се създава впечатлението, че въпреки 

запазващите се различия между формалните институционални 

модели и националните нормативни уредби, изтъквани в трудовете 

по сравнителна политическа икономия (известната теория за 

“разновидностите на капитализма”
44

), все повече се налагат 

тенденциите към конвергенция
45

 и към политики с ясен 

неолиберален отпечатък
46

. Впрочем това е глобален и в значителна 

степен общ сценарий, белязан от предизвикателствата на бясната 

конкуренция, постфордизма и финансовизацията на икономиката, а 

понастоящем и от най-тежката криза след втората световна война. 

Тази комбинация по всички географски ширини създава сериозни 

трудности на синдикалното движение, както личи симптоматично от 

общия спад на членската маса, на обхвата на колективното 

договаряне и на индустриалния конфликт.  

Главният проблем на транснационалните фирмени 

споразумения, както посочихме вече, е в сложното им приложение и 

в тяхната ефективност, особено във времена на криза и там, където 
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синдикатите са по-скоро слаби, както в новите страни-членки, но и 

другаде, където местните мениджъри често отказват да изпълняват 

транснационалните фирмени споразумения. Освен правната 

несигурност, която се опитахме да очертаем, следва да се отчита 

сериозното отслабване на синдикатите в редица държави-членки. 

Колективното договаряне е все по-отстъпчиво, децентрализирано и 

индивидуализирано, а в редица страни чувствително намалява 

синдикалната плътност и обхватът на договарянето
47

. От решаващо 

значение е да се разбере как ще се развият индустриалните 

отношения в новите страни-членки, към които през последните 

години се очерта силна тенденция на производствена делокализация 

на предприятия от страни с по-силни синдикати и нормативна 

уредба.  

Правилно и необходимо е да се говори за транснационално 

колективно договаряне, но само ако напълно се осъзнават всички 

процеси, които понастоящем застрашават в някаква степен и в 

различни страни отрасловото и браншовото колективно договаряне.  

Тези споразумения възлизат на 225 и обхващат 150 компании. 

Известно е, че броят на изградените досега ЕРС е около 1000, при 

положение, че според изискванията на Директива 45/94 би трябвало 

да бъдат поне 2400. По данни на UNCTAD в света действат около 

65.000 мултинационални компании
48

. Следователно, можем да 

заключим, че в количествено отношение транснационалните 

фирмени споразумения досега имат много ограничено въздействие. 

Кризата през последните години поставя на допълнително изпитание 

положените усилия за сключване на тези споразумения. Особено 

засегнатият сектор на бялата техника не успя да постигне никакво 

споразумение, а кризата на колос в стоманодобива като Арселор 

Митал със съкращения и закриване на исторически предприятия 

показва как тези споразумения не издържат на удара, когато кризата 

придобие особено тежки измерения.  

Същевременно, следва да осъзнаваме, че при сегашното 

съотношение на силите в глобален мащаб, все по-неблагоприятно за 

работниците и техните синдикати, може да се възприеме едва ли не 

като чудо това, че все още се подписват такива споразумения. И най-

вече, че в търсенето на наднационално договаряне поне за 

синдикатите няма алтернатива.  
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