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Pagrindinės sąvokos: socialinis dialogas. 

 

S a n t r a u k a  

 

Straipsnyje nagrinėjami socialinio dialogo reglamentavimo aspektai pagal tarptautinę, Europos 

Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos teisę, siekiant atskleisti socialinio dialogo sampratą, 

teisinius pagrindus (subjektus, turinį), jo įgyvendinimo priemones ir ES, ir Lietuvoje. 

Socialinio dialogo sampratai įtakos turi konkretus socialinių darbo santykių tipas. Jį lemia rin-

kos ekonomika ir globalizacijos procesai, suvokiant, kad globalizaciją sudaro tiesioginės užsienio inves-

ticijos, dėl kurių didėja tarptautinių bendrovių vaidmuo ir sąlyginė jų reikšmė, taip pat finansų rinkų in-

ternacionalizavimas, valstybinio reguliavimo mažinimas ir liberalizavimas, valstybinio sektoriaus priva-

tizavimas. Todėl vis aktualesnis darosi tinkamas darbo srities valdymas, žmogaus teisių gynimas ir 

privalomų darbo sąlygų standartų užtikrinimas.  

Globalaus valdymo ir reguliavimo taisyklių (normų) kūrimas tapo pagrindine ES institucijų ir jos 

valstybių narių veikla, kurios padariniai daro svarią įtaką ne tik Lietuvos Vyriausybei, darbdavių ir dar-

buotojų organizacijoms, priimančioms sprendimus dėl darbo politikos, tiriamosios veiklos ir europinių 

darbo standartų realizavimo kasdienėje veikloje, jų taikymo kontrolės vietiniu lygmeniu, bet ir kiekvie-

nam darbuotojui, realizuojančiam teisę turėti darbo sąlygas, atitinkančias tarptautinius standartus. 

Europos Sąjungos plėtros socialinis aspektas reikalauja aktyvaus darbdavių asociacijų ir profe-

sinių sąjungų dalyvavimo siekiant sukurti partnerystės santykiais paremtą strategiją. Ar jie sugebės 

pasinaudoti tomis galimybėmis, kurias numato teisės aktų sistema ir ES, ir Lietuvoje, ar, atvirkščiai, 

praras dideles galimybes ir pasitikėjimą? Ši problema aktuali visoms ES valstybėms narėms, nes so-

cialinių partnerių atsakomybė prisidėti prie teisės aktų leidybos ES lygmeniu kol kas viršija darbdavių 

ir darbuotojų organizacijų galimybes atskiroje valstybėje narėje. 

Neatsitiktinai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004–2008 metų programoje, patvirtintoje 

Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. X–43, numatyta, kad „įgyvendinant 

užimtumo ir socialinės apsaugos politikos priemones, siekti socialinės darnos ir dialogo, regioniniu ir 

valstybės lygiu nuolat bendradarbiauti su socialiniais partneriais – darbdavių organizacijomis ir profe-

sinėmis sąjungomis, taip pat nevyriausybinėmis organizacijomis, atstovaujančiomis skirtingų socialinių 

grupių interesams.“ 

Kadangi samdomi darbuotojai ir darbdaviai, jų organizacijos, kaip socialinio dialogo subjektai, 

turi ne tik bendrų, bet ir principinių skirtumų, o dažnai skirtingų socialinių, ekonominių ir politinių inte-

resų, todėl labai svarbu pasiekti abipusiškai naudingą dialogą, kuriuo būtų suinteresuotos abi šalys ir 

būtų pasiekta optimali interesų pusiausvyra įgyvendinant svarbiausias ekonomines, socialines, politi-

nes nuostatas siekiant stabilumo ir taikos. 
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Straipsnio tikslas – pasitelkiant lyginamąjį, sisteminį dokumentų analizės metodus, atskleisti 

socialinio dialogo teisinius pagrindus, jo perspektyvas ES plėtros kontekste. 

 
 

Ávadas 
 

Europos Sàjungos plëtra stiprina socialinio dialogo ir partnerystës bûtinybæ, nors tebevyksta 
aktyvios diskusijos dël socialinio dialogo teisinio reglamentavimo problematikos, teisinio reglamen-
tavimo modelio pasirinkimo ateityje. Kadangi socialiniai partneriai savo funkcijas ágyvendina ávairiu 
mastu, o ES teisë nepateikia unifikuotø normø socialinës partnerystës srityje, reikëtø manyti, kad ES 
socialinë politika artimiausiais metais priklausys nuo socialiniø partneriø vaidmens. ES socialinis 
modelis pareikalaus aktyvaus darbdaviø asociacijø ir profesiniø sàjungø dalyvavimo sprendþiant uþ-
imtumo, darbo laiko, lanksèiø darbo formø taikymo ir kitus klausimus. 

 
 

I. Socialiná dialogà reglamentuojantys teisës aktai 
 

Socialinio dialogo teisiniai pagrindai – tai kompleksas teisës normø, reglamentuojanèiø profe-
siniø sàjungø ir darbdaviø organizacijø statusà (teises, jø bendradarbiavimà) tarptautiniu, nacionali-
niu, ðakos, teritoriniu ir ámonës lygmenimis vedant derybas dël kolektyviniø sutarèiø, susitarimø, sie-
kiant iðspræsti kolektyvinius darbo ginèus derybø bûdu, dalyvaujant ámonës valdyme bei siekiant 
kompromiso aktualiais socialiniais ir ekonominiais klausimais, uþtikrinti demokratijà ir geresnæ gyve-
nimo kokybæ, ypaè vykdant ekonominius pertvarkymus. 

Socialinio dialogo sistemà (1 schema) sudaro teisës normomis apibrëþti socialinio dialogo 
subjektai (ES, nacionaliniu, regioniniu, ðakos, vietiniu lygmenimis), objektas (turinys), bûdai ir prie-
monës. Kol nëra bendro socialinio dialogo sistemos suvokimo, sudëtinga pasiekti socialinio dialogo 
tikslus. Todël svarbu iðnagrinëti teisës normomis ar socialinio dialogo ðaliø susitarimu apibrëþtus so-
cialinio dialogo bûdus, procedûras, formas bei metodus, taip pat ryðius su visuomene. Dauguma so-
cialiná dialogà reguliuojanèiø normø átvirtintos tarptautiniuose ir ES teisës aktuose. Svarbiausi ið jø 
Tarptautinës darbo organizacijos (toliau – TDO) 87 konvencija „Dël asociacijø laisvës ir teisës jungtis á 
organizacijas gynimo“ (1948 m.), 98 konvencija „Dël teisës jungtis á organizacijas ir vesti kolektyvines 
derybas“ (1949 m.), 144 konvencija „Dël triðaliø konsultacijø tarptautinëms darbo normoms ágyven-
dinti“ (1976 m.), 154 konvencija „Dël kolektyviniø derybø skatinimo“ (1981 m.). Tai tarptautinës nor-
mos, garantuojanèios teises á asociacijà, socialiniø partneriø interesø derinimà, kolektyvines derybas 
bei bendradarbiavimà. Pastarosioms bûdingas imperatyvinis valstybëms skiriamø pareigø pobûdis. 
Visos minëtos konvencijos buvo ratifikuotos Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu 1994 m. birþelio 23 
d. [3] ir nuo to laiko tapo sudëtine Lietuvos Respublikos teisës sistemos dalimi, turinèia ástatymo ga-
lià.  
 

1 schema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIALINIO DIALOGO SISTEMA

Socialinio dialogo santykiai

Socialinio dialogo 
priemonës 

Socialinës sistemos 
reguliavimas 

Socialinio gyvenimo 
iððûkiai 

Socialinio dialogo 
subjektai 

Socialinio dialogo 
objektas  
(turinys) 

 
Socialinio dialogo 

bûdai 

Teisiniai pagrindai 
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1992 m. vasario 7 d. Mastrichto sutartis, kuria ásteigta nauja struktûrinë organizacija – Europos 
Sàjunga [4, p. 1], ir Protokolas dël socialinës politikos buvo vienas svarbiausiø ES socialinio dialogo 
raidos etapø, pratæsiantis 1961 m. spalio 18 d. Turine pasiraðytos Europos socialinës chartijos [5] 
(Lietuva prisijungë prie pataisytos Europos socialinës chartijos 2000 m.) ir 1989 m. Bendrijos dar-
buotojø pagrindiniø socialiniø teisiø chartijoje [6] apibrëþtas teises: teisæ jungtis á organizacijas ir 
profesines sàjungas, reguliuoti tarpusavio teises ir pareigas kolektyvinëmis sutartimis, teisæ á kolekty-
vines derybas, teisæ á informacijà ir konsultavimà, imtis kolektyviniø darbo ginèø sprendimo bûdø ir kt. 
Ðiais dokumentais buvo suteiktos plaèios galimybës profesinëms sàjungoms ir darbdaviø organiza-
cijoms dalyvauti ágyvendinant ar kuriant darbo teisës normas. Susitarime dël socialinës politikos nu-
statyta socialiniø partneriø padëtis ir nacionaliniu, ir ES lygiu, pastaruoju atveju netgi suteikta jiems 
savotiðka teisëkûros galimybë, t. y. áteisinta galimybë perkelti ES direktyvas á nacionalinæ teisæ ne tik 
ástatymais, bet ir nacionaliniø socialiniø partneriø susitarimais. 

Socialinio dialogo plëtojimas numatytas ir 1997 m. spalio 2 d. Amsterdamo sutartyje, jos nuo-
statos buvo perkeltos á Europos Bendrijos (EB) sutartá, o Susitarimo dël socialinës politikos 3 ir 4 
straipsniai tapo EB sutarties 138 ir 139 straipsniais, kuriuose numatyta Europos Komisijos uþduotis 
skatinti socialiniø partneriø konsultavimàsi Bendrijos lygmeniu ir imtis visø tinkamø priemoniø jø dia-
logui palengvinti, uþtikrinant ðalims lygiavertæ paramà. Prieð pateikdama pasiûlymus dël socialinës 
politikos, Komisija turi konsultuotis su socialiniais partneriais dël galimø EB veikimo krypèiø. Sociali-
niai partneriai tokiu atveju pateikia Komisijai nuomonæ arba prireikus – rekomendacijà. Konsultavimosi 
metu socialiniai partneriai gali informuoti Komisijà apie savo ketinimà inicijuoti ES sutarties (1992 m. 
vasario 7 d.) 139 straipsnyje numatytà dialogo procesà. Jis negali trukti ilgiau kaip devynis mënesius, 
jeigu suinteresuoti socialiniai partneriai ir Komisija drauge nenusprendþia jos pratæsti. Toks terminas 
numatytas siekiant uþtikrinti geresná valstybiø nariø bendradarbiavimà, atsiþvelgiant á kiekvienos vals-
tybës narës sàlygas ir taisykles tam tikrose apibrëþtose srityse, pavyzdþiui, darbo aplinkos, darbo sà-
lygø, darbuotojø socialinio draudimo ir socialinës apsaugos, darbuotojø informavimo ir konsultavimo, 
atstovavimo darbuotojø ir darbdaviø interesams bei ðiø interesø kolektyvinio gynimo, áskaitant bendrà 
sprendimø priëmimà, ið darbo rinkos iðstumtø asmenø integracijos, moterø ir vyrø lygiø galimybiø 
darbo rinkoje ir kt.  

Ði norma, T. Davulio nuomone, „yra reikðminga tuo, kad ja buvo pradëtas laipsniðkas socialiniø 
partneriø átraukimo á EB socialinæ politikà procesas ir padëti pagrindai rastis naujam EB teisëkûros 
elementui – Europos socialiniø partneriø susitarimams“ [7, p. 36].  

Europos Bendrijos sutarties 138 ir 139 straipsniai suteikë socialiniams partneriams svarbø 
vaidmená ágyvendinant naujas ES socialinio dialogo sritis – informavimà ir konsultavimà. Be to, teisei á 
kolektyvines derybas ir kolektyvines sutartis, darbuotojø informavimo ir konsultavimo teisiø ágyvendi-
nimui itin svarbi Europos virðûniø tarybos susitikime Nicoje (2000 m. gruodþio 7–10 d.) Europos Pa-
rlamento, Tarybos ir Komisijos paskelbta Europos Sàjungos pagrindiniø teisiø chartija (toliau – ES 
chartija) [12]. 

Paskelbdamos Chartijà, valstybës narës susitarë dël profesiniø sàjungø teisiø ir socialinës bei 
darbo politikos principø. Remdamosi ðiuo susitarimu, ES institucijos dabar gali siûlyti politikà, kad 
bûtø veiksmingai ágyvendinti ðie principai. ES chartija suskirstyta á ðeðis skyrius: orumas, laisvës, ly-
gybë, solidarumas, pilieèiø teisës, teisingumas. Ðios teisës ir laisvës ið esmës atitinka Europos þmo-
gaus teisiø ir pagrindiniø laisviø apsaugos konvencijos atitinkamus straipsnius, paremtos ES ðaliø na-
riø konstitucinëmis tradicijomis, Europos Tarybos socialine chartija, 1989 m. Europos Bendrijos dar-
buotojø pagrindiniø socialiniø teisiø chartija bei kitomis tarptautinëmis konvencijomis, kuriø narës yra 
Europos Sàjungos valstybës. 

ES chartija iðplëtë, o gal net perþengë siauro poþiûrio á dabartines ES kompetencijos ribas. Dël 
ávairaus poþiûrio á jas gali kilti tam tikra átampa ES institucijø santykiuose ir valstybiø nariø santy-
kiuose, pavyzdþiui, jei ES institucijos imasi veiksmø, remianèiø Chartijoje iðdëstytas profesiniø sà-
jungø, socialines ir darbo teises, kai kurios ðalys gali ginèytis, kad tokie veiksmai perþengia ES kom-
petencijos ribas. Be to, galima átampa tarp ávairiø ðaliø nariø, nes ES chartijoje iðdëstytos profesiniø 
sàjungø socialinës ir darbo teisës atitinka daugelio, bet ne visø ðaliø konstitucines tradicijas ir prak-
tikà. Pagaliau ES chartija atveria galimybes Komisijos iniciatyvoms, bet ne Tarybai, kurios tikslas – rû-
pintis ðaliø nariø nacionaliniu suverenitetu. Èia pagrindinis vaidmuo ágyvendinant ES chartijà ir uþtikri-
nant jos vykdymà tenka ES Teisingumo Teismo ir Europos Þmogaus Teisiø Teismo praktikai. Minëti 
teismai ir valstybiø nariø teismai turës aiðkinti ES chartijà tinkamai atsiþvelgdami á iðaiðkinimus, pa-
rengtus priþiûrint Chartijos projektà rengusio konvento prezidiumui ir atnaujinamus Europos konvento 
prezidiumo atsakomybe. 
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Teisinë ES chartijos dinamika gali pasireikðti keliais teisëtais bûdais: ástatymø leidyba, teismi-
niais ginèais, socialiniu dialogu, Europos uþimtumo strategijos derinimo metodu ir kt. Kiekvienu ið jø 
skirtingai siekiama teisinio ES chartijoje numatytø teisiø ágyvendinimo.  

ES chartija sudarë vienà ið konvento derybø dël ES Konstitucijos elementø. Joje numatytos 
profesiniø sàjungø, socialinës ir darbo teisës sukëlë daug ðaliø nariø ginèø ir nesutarimø. Ðie nesuta-
rimai tæsësi ir derantis dël ES Konstitucijos paskutiniame konvente, taèiau tai nesutrukdë ES chartijà 
átraukti á EB sutartá. Pagaliau visas jos tekstas tapo Sutarties dël Konstitucijos Europai [13, p. 240–
253] dalimi (II dalis, 61–114 str.). Taigi ES chartijai suteiktas tiesioginis poveikis ir virðenybë. Visi 
veiksmai ES ir nacionaliniu lygmeniu turi atitikti ir EB sutarties, ir Sutarties dël Konstitucijos Europai 
pagrindines teises, kurias saugo Europos Teisingumo Teismas. 

Dar iki Lietuvos stojimo á ES buvo bûtina priartinti Lietuvos teisinæ sistemà prie valstybei ES na-
rei keliamø reikalavimø ir árodyti pakankamà savo teisinës sistemos parengimo laipsná. Reikðmingiau-
sias ástatymas, priimtas rengiantis narystei ES, yra Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, kurá Seimas 
priëmë 2002 m. birþelio 4 d. ástatymu [15] ir kuris ásigaliojo nuo 2003 m. sausio 1 d.  

Paþymëtina tai, kad socialinio dialogo prielaida Lietuvoje buvo sukurta Konstitucijoje [16] ir rati-
fikuotose TDO konvencijose Nr. 89 ir 97 átvirtinus asociacijø laisvës principà, galimybæ steigti nepri-
klausomas profesines sàjungas, t. y. buvo apibrëþta socialiniø partneriø ásisteigimo galimybë. Tuo 
tikslu buvo priimti specialûs ástatymai, reglamentuojantys profesiniø sàjungø teisinæ padëtá [17], ko-
lektyviniø sutarèiø sudarymà [18], kolektyviniø ginèø reguliavimà [19], asociacijø ástatymas [20] ir kiti 
ástatymai. 2003 m. sausio 1 d. ásigaliojusiame Darbo kodekse numatyta, kad socialinë partnerystë 
ágyvendinama ðiomis formomis: sudarant dviðales ir triðales tarybas (komisijas, komitetus – DK 44–46 
str.), naudojantis informavimo ir konsultavimo procedûromis (DK 47 str.), vedant derybas (DK 48 str.), 
dalyvaujant ámonës valdyme (DK 43 str.), sprendþiant konfliktus (DK X skyrius). Visos èia minëtos 
formos yra labai svarbios, taèiau reikia pabrëþti tai, kad ir kokia forma pasireikðtø socialinis dialogas, 
svarbu, kad jis vyktø ir pasiektø teigiamus rezultatus ir nacionaliniu, ðakos, teritoriniu ar ámoniø, ir vir-
ðesniu uþ nacionaliná lygmeniu, nors jis nëra numatytas DK 42 straipsnyje, taèiau Lietuvai tapus ES 
nare bûtina ágyvendinti EB sutartá, reglamentus ir direktyvas, Europos socialiniø partneriø susitarimus. 

Darbo kodekse átvirtinti socialinio dialogo pagrindai – apibrëþta sàvoka, principai (DK 40 str.), 
socialinio dialogo ðalys (DK 41 str.), lygiai (DK 42 str.), dialogo formos (DK 43 str.), triðalë ar dviðalë 
sistema (Triðalë taryba, kitos triðalës ir dviðalës tarybos, komisijos – DK 45–46str.). Taigi pirmà kartà 
ástatymø pagrindu buvo áteisinta socialinio dialogo sistema. Socialiniø partneriø – darbdaviø (jø orga-
nizacijø), darbuotojø atstovø (jø organizacijø) ágaliojimai dalyvauti socialiniame dialoge, be jau anks-
èiau minëtø Profesiniø sàjungø, Asociacijø ástatymø, átvirtinami Europos darbo tarybø ástatyme [21], 
Lietuvos Respublikos darbo tarybø ástatyme [22]. Pastarasis ástatymas buvo priimtas ágyvendinant 
Darbo kodekso 21 straipsnio nuostatas, po ilgø darbdaviø ir profesiniø sàjungø organizacijø atstovø 
tarpusavio diskusijø. Darbo tarybø ástatyme nustatytas jø statusas, sudarymo tvarka, veiklos pagrin-
dai, darbo tarybø ir jos nariø teisës ir pareigos, garantijos darbo tarybø nariams. Darbo taryba gali 
bûti sudaroma tik tose ámonëse, kuriose nëra veikianèios profesinës sàjungos ir jeigu darbuotojø ko-
lektyvo susirinkimas jø atstovavimo ir gynimo funkcijos neperdavë atitinkamos ekonominës veiklos 
ðakos profesinei sàjungai. Jei nepasibaigus darbo tarybos kadencijai nustatyta tvarka ámonëje ástei-
giama ir pradeda veikti ámonës profesinë sàjunga ar ámonës darbuotojø kolektyvo susirinkimas jø 
atstovavimo ir gynimo funkcijà perduoda atitinkamos ekonominës veiklos ðakos profesinei sàjungai, 
sudaryti ámonës kolektyvinæ sutartá bei kitas darbuotojø atstovø funkcijas atlikti turi teisæ jungtinë pro-
fesinës sàjungos ir darbo tarybos atstovybë. Darbo tarybai ir profesinei sàjungai nesusitarus dël jung-
tinës atstovybës sudarymo, sprendimà dël atstovavimo priima darbuotojø kolektyvo susirinkimas 
(konferencija).  

Lietuvai tapus ES nare, nuo 2004 m. geguþës 1 d. ásigaliojo Europos darbo tarybø ástatymas, 
kuris buvo priimtas siekiant uþtikrinti darbuotojams informavimo ir konsultavimo garantijas.  

Labai svarbu atskirti Europos darbo tarybas nuo darbo tarybø, kurioms numatytos darbuotojø 
atstovø funkcijos ne tik informavimo ir konsultavimo, bet ir kitose srityse. Paþymëtina, kad Europos 
darbo tarybos steigiamos tarptautinëse ámonëse, ir pagrindinë jø atliekama funkcija – tarpininkavimas 
darbdaviui ir darbuotojams, siekiant informuoti darbuotojus apie ámonës ekonominæ ir finansinæ pa-
dëtá, numatomus veiklos pokyèius, naujø technologijø diegimà ir pateikti kità informacijà, tuo tarpu 
darbo taryboms numatytos darbuotojø atstovo funkcijos Lietuvos ámonëse, ástaigose ir organizaci-
jose. Darbo tarybø teises nustato Darbo kodeksas ir Lietuvos Respublikos darbo tarybø ástatymas 
[24]. Europos darbo tarybø ástatymas taikomas Europos Bendrijos ámonëms ir Europos Bendrijos 
ámoniø grupës kontroliuojanèioms ámonëms, kuriø buveinë registruota Lietuvos Respublikoje. 
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Nuo Darbo kodekso ásigaliojimo praëjo labai nedaug laiko – dveji metai. Ið tokio trumpo laiko-
tarpio sunku daryti nors kiek iðsamesnes iðvadas apie ðio Kodekso poveiká socialiniam dialogui.  

Lietuvos Respublikos Vyriausybë 2003 m. sausio 21 d. patvirtino „Socialinës partnerystës pro-
gramà 2003 ir 2004 metams“ [26]. Ðios programos tikslai – atlikti nemaþai socialiniø santykiø bûklës, 
esamø socialinio dialogo struktûrø funkcionavimo ir gerinimo galimybiø, Europos Sàjungos pasiû-
lymø dël socialinio dialogo tyrimø. Programoje iðskirtinai pabrëþiamas teisinës ir norminës socialinio 
dialogo bazës papildymas (darbdaviø organizacijø teisinë padëtis, derybø tarp darbdaviø ir darbuo-
tojø metodai, triðaliø visø lygiø derybø ir jø rezultatø registravimo tvarka ir kt.), kolektyviniø sutarèiø 
nuostatø papildymas, socialiniø partneriø informavimas ir ðvietimas.  

Ðios programos priëmimas rodo, kad valstybë ir socialiniai partneriai supranta bûtinybæ akty-
vinti socialiná dialogà, turint omenyje Europos Sàjungoje galiojanèius standartus. Kita vertus, atskirø 
susitarimø skaièius (jø tikrai maþai) rodo, kad ðis procesas dar tebëra pradiniame etape. Todël galima 
dràsiai teigti, kad lemiamà reikðmæ ásitvirtinant socialiniam dialogui turi ne tik teisiniai pagrindai (jø pa-
kanka ásigaliojus DK, Europos darbo tarybø ir Lietuvos darbo tarybø ástatymams), bet ir asmeninë 
darbdaviø, valdþios bei profesiniø lyderiø iniciatyva, taip pat profesiniø sàjungø struktûra ir ámonës, 
ES darbo tarybø organizuotumo lygis. 
 
 

II. Socialinio dialogo subjektai 
 

Socialinio dialogo procese atsiranda daug ávairiø visuomeniniø santykiø, kuriuos reguliuoja 
pirmame skirsnyje aptartos teisës normos. Todël ðie santykiai ágauna teisiniø santykiø formà, jie yra 
tiesiogiai susijæ su darbo teisiniais santykiais. 

Socialinio dialogo santykiai atsiranda bet kurio darbo teisinio santykio subjekto (darbuotojø 
kolektyvo arba darbdavio) arba jiems atstovaujanèiø subjektø iniciatyva. Atstovavimo pagrindai 
numatyti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 18–24 str. Darbuotojø atstovavimo funkcija yra suteikta 
profesinëms sàjungoms, formuojamoms ávairiais principais ir veikianèioms ávairiais lygmenimis (nacio-
naliniu, ðakos (paslaugø), ámonës), nors ámonës lygmeniu atstovavimo teisës taip pat suteiktos darbo 
tarybai (DK 21 str.). Reikia paþymëti, kad ES lygmeniu teisëtas darbuotojø atstovas yra tik profesinës 
sàjungos (jø centrinës organizacijos), ámoniø lygmeniu – Europos darbo tarybos. 

Darbdaviui ámonëje socialinio dialogo santykiuose atstovauja ámonës vadovas, taip pat admi-
nistracija (DK 24 str.), o socialinio dialogo santykiuose, nacionaliniu, ðakos lygmeniu – subjektais yra 
atitinkamos darbdaviø organizacijos (susivienijimai, federacijos, konfederacijos (DK 41–42 str.). Darb-
daviams ES lygmeniu atstovauja sektoriniai socialinio dialogo komitetai. 

Akivaizdu, kad socialinio dialogo santykiø subjekto teisinæ prigimtá apibrëþia ástatymai. Taigi ne 
pati visuomenë, bet valstybë ið tikrøjø nustato, kas ir kokiomis sàlygomis gali bûti teisës subjektas, 
kokias savybes turi turëti, taigi ir bûti socialinio dialogo santykiø dalyvis. Tik ástatymu gali bûti nusta-
toma ir pripaþástama ta ypatinga teisinë savybë, kuri leidþia asmeniui ar organizacijai tapti teisës sub-
jektu. Ði ypatybë vadinama teisiniu subjektiðkumu. 

ES socialinio dialogo santykiø subjektø teisinë padëtis apibrëþta Europos Bendrijos sutartyje ir 
Sutartyje dël Konstitucijos Europai. 

Vadovaujantis asociacijø laisvës principu, ES ásikûrë Europos profesiniø sàjungø konfederacija 
(ETUC), Europos pramonës ir darbdaviø konfederacijø sàjunga (UNICE), Europos ámoniø, kuriose 
dalyvauja valstybë, centras (CEEP). Ðie socialiniai partneriai ágyvendina Europos Bendrijos sutarties 
138–139 str. nustatytas teises.  

Lietuvos Respublikoje socialinio dialogo subjektø teisinë padëtis apibrëþta Darbo kodekso 
normomis (DK 19, 20, 21 str.). Jeigu darbuotojø atstovø kompetencija nëra apibrëþta ástatymuose, tai 
jø kompetencijos ribas nustato darbuotojø kolektyvas kolektyvinëje sutartyje. Tokia galimybë taip pat 
numatyta ástatyme (DK 22 str. 2 d.). Socialiniame dialoge nacionaliniu lygmeniu darbdaviams atsto-
vauja du nacionaliniai susivienijimai: Pramonininkø konfederacija ir Lietuvos verslo darbdaviø konfe-
deracija. Darbuotojø interesams nacionaliniu lygmeniu atstovauja trys profesinës sàjungos: Lietuvos 
darbininkø sàjunga „Solidarumas“, Lietuvos darbo federacija ir Lietuvos profesiniø sàjungø konfede-
racija [23]. Minëti susivienijimai ES socialinio dialogo sistemoje dalyvauja asocijuotø nariø teisëmis. 

Taigi ámonës lygiu gali vykti socialinis dialogas tarp darbo tarybos ir darbdavio arba tarp profe-
sinës sàjungos ir darbdavio.  

Valstybë dalyvauja socialiniame dialoge nacionaliniu, regioniniu ir savivaldybiø lygiu.  
Lemiamas socialinio dialogo instrumentas ðalies lygiu, kaip ir anksèiau, yra triðalë taryba. Á jà 

Vyriausybë, darbdaviai ir profesinës sàjungos oficialiai siunèia po penkis delegatus. Vyriausybei at-
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stovauja Socialinës apsaugos ir darbo, Ûkio, Teisingumo, Finansø ir Þemës ûkio ministerijø atstovai, 
o socialiniams partneriams – abu darbdaviø susivienijimai ir trys dideli profesiniø sàjungø susivieniji-
mai. Tiesioginis jos uþdavinys yra visø trijø dalyvaujanèiø ðaliø susitarimas dël svarbiø ginèytinø so-
cialinës politikos ir darbo teisës klausimø sprendimo kompromiso bûdu. Kadangi tokiais klausimais 
nelabai pasiseka susitarti, triðalës tarybos reikðmæ kol kas galima vertinti santûriai. Ji nëra kompeten-
tinga priimti sprendimus, Vyriausybë á jos pasiûlymus atsiþvelgti neprivalo. Reikia pridurti, kad vyrau-
janèià padëtá uþima atitinkama vykdomoji valdþia, nes socialiniai partneriai pagal senà paprotá gali, 
nors kartais ðiek tiek pasiduodami ir neramia sàþine, atsisakyti atsakomybës spræsdami ginèus ir at-
likdami demokratijos formavimo funkcijas [25, p. 5].  

Vis dëlto nacionalinio lygio triðalë taryba ir jos darbo grupës – kaip ir jos struktûros regionuose 
ir savivaldybëse – yra svarbus socialinës partnerystës ðaliø santykiø katalizatorius, ir ji yra neiðven-
giama rinkos ekonomikos ir globalizacijos sàlygomis. Ið pirmo þvilgsnio gali atrodyti, kad triðalëje ta-
ryboje nagrinëjama daugybë atvirø klausimø. Tiesa, ne visada pavyksta susitarti, todël nepasiekiama 
konkreèiø rezultatø. Vis dëlto toks procesas padeda keistis informacija apie poreiká reglamentuoti tam 
tikrus klausimus ir derinti esamas pozicijas. Taèiau ði dialogo struktûra kartu ir trukdo tam, kad socia-
linio dialogo subjektai pradëtø rimtas dviðales derybas nedalyvaujant valstybei. Ðiuo atþvilgiu triðalë 
taryba atlieka taikymo funkcijà, neinicijuodama neatidëliotinø struktûros klausimø sprendimo.  

Europos dviðalis socialinis dialogas vyksta darbo programø, patvirtintø socialiniø partneriø, pa-
grindu tarpðakiniame socialinio dialogo komitete ir trisdeðimtyje sektoriniø dialogo komitetø. Nuo 
1999 m. sukurti ðiø sektoriø, atstovaujamø darbdaviø ir darbuotojø organizacijø, Europos socialinio 
dialogo komitetai: þemës ûkio, bankø, audiovizualiniø, civilinës aviacijos, valymo pramonës, komer-
cijos, statybos, elektronikos, avalynës, baldø, vidaus vandenø, draudimo, atliekø tvarkymo, kasyklø, 
asmeniniø paslaugø, paðto, geleþinkeliø, keliø transporto, þvejybos, jûrø transporto, laivø statybos, 
cukraus pramonës, odos pramonës, telekomunikacijø, laikino darbo, tekstilës ir drabuþiø, medþio ap-
dirbimo pramonës.  

Triðalis Europos socialinis dialogas vyksta Triðaliame socialinës plëtros ir uþimtumo vadovø su-
sitikime nuo 2003 m. kovo mën. [9, p. 31], kaip ir dialogai dël makroekonomikos, socialinës saugos, 
mokymo ir kvalifikacijos këlimo. 

Ir dviðalis, ir triðalis dialogas prisideda prie geresnës sanglaudos ir prie konsensuso siekimo, 
skatindamas gamybiniø santykiø subjektø skirtingais lygmenimis bendradarbiavimà, stiprina pasitikë-
jimà ir tarpusavio supratimà. 

Atkreiptinas dëmesys á kelias problemas, susijusias su socialinio dialogo plëtra. Pirma, paèiø 
Europos socialiniø partneriø poþiûris á ES institucijas ir átakà ágyvendinant socialinës sanglaudos tiks-
lus. Europos profesiniø sàjungø konfederacija (ETUC) pareiðkë, kad Europos Komisija ðiuo metu 
tampa „ataskaitas raðanèia institucija“, ir norint judëti á prieká, jai reikia vël gráþti prie tokio aktyvaus 
socialiniø santykiø dalyvio vaidmens, kokia ji buvo vadovaujama J. Delorso [1]. Taigi ið to galima da-
ryti iðvadà, kad oficialioms valdþios institucijoms ir ES, ir atskiroje valstybëje reikia kuo daugiau ben-
dradarbiauti su darbuotojø ir darbdaviø organizacijomis nesitenkinant vien tik deklaratyvaus – apra-
ðomojo pobûdþio iðvadø apsikeitimu, o darant bendrus ir naudingus sprendimus. Svarbu tai, kad 
pirmiausia tokius procesus bûtina legitimizuoti. Þinoma, ES plëtra Rytø kryptimi yra iððûkis dabarti-
niam Europos socialiniam modeliui, todël Vakarø Europos socialinio dialogo koncepcija turëtø bûti 
perþiûrima atsiþvelgiant á patirtá bei tikrovæ atitinkanèià situacijà Vidurio Europoje, kitaip dialogas gali 
virsti daug kainuojanèiu ir beprasmiu dialogu. Pasak dr. Wolfgango Weinzo (IUF projektø koordinato-
riaus), praëjo tas laikas, jei toks apskritai kada nors buvo, kai profesinës sàjungos galëjo pasikliauti 
ES ar ðaliø vyriausybëmis. Ðaliø vyriausybës ðiuo metu labiau rûpinasi átempta verslo konkurencija, 
siekdamos pritraukti kapitalà ir iðlaikyti ámones. 

Antra problema, glaudþiai susijusi su pirmàja, yra ta, kad ðalyse, kuriose socialinë partnerystë 
nëra stipriai iðplëtota, egzistuoja „negatyvaus“ socialinio dialogo problema, kurià reikia spræsti „ne-
gatyvøjá“ socialiná dialogà pakeièiant „pozityviuoju“ [2, p. 87–88]. Tai reiðkia, kad socialiniai partneriai 
turi bûti átraukti á visà sprendimø priëmimo ir jø vykdymo procesà, o ne pasitelkti socialinius partnerius 
tik tada, kai reikia ágyvendinti valdþios jau priimtus sprendimus. Europos socialiniai partneriai turi pri-
sidëti prie Lisabonos strategijos siekiø ágyvendinimo. Gera skirtingø pramoniniø santykiø lygmenø sà-
veika yra esminë: bendradarbiavimas nacionaliniu lygmeniu (kompetencija, tarpusavio ásipareigoji-
mai, skaidrumas), sektoriø, Europos socialinio dialogo ir ámonës lygmeniu.  
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III. Socialinio dialogo objektas 
 

Europos socialinio dialogo kompetencijai jau priklauso gana didelë ES chartijoje iðdëstytø 
profesiniø sàjungø, socialiniø ir darbo teisiø dalis. Kitas ðio pobûdþio teises apima Europos uþimtumo 
strategija [14, p. 106–108], kuri, kaip teigiama, labai pasikliauja socialiniais partneriais. Ðiø naujø 
kompetencijø, kurios yra reikalingos Chartijos teisëms ES lygmeniu ágyvendinti, teisëtumà sutvirtina 
horizontaliojo subsidiarumo1, dalyvaujant socialiniams partneriams, principas. Reikëtø pabrëþti, kad 
subsidiarumas nereiðkia iðimtinio kompetencijos suteikimo ES arba ðalims narëms. Pavyzdþiui, prie-
monës, susijusios su profesiniø sàjungø teisëmis arba darbo standartais, gali priklausyti ne ES arba 
ðaliø nariø, bet socialiniø partneriø kompetencijai, taèiau jeigu socialiniai partneriai dël nesutarimo 
priemoniø priimti nesugebëtø, tai galima bûtø perduoti kito lygmens kompetencijai. 

ES socialinio dialogo poveikis gerinamas dviem kryptimis. Pirma, socialinio dialogo mastas la-
bai iðsiplëtë kiekybiniu poþiûriu. Socialinio dialogo komitetø veiklos rezultatas – priimta daugiau nei 
40 tarpðakiniø socialiniø partneriø bendrø tekstø (ir apytiksliai 300 sektoriø partneriø bendrø tekstø). 

Iki bendro susitarimo dël tëvystës atostogø, pasiekto 1995 m. gruodþio 14 d., vyravo ðie socia-
linio dialogo priemoniø tipai: bendra nuomonë (106 atvejai), bendri pareiðkimai (18 atvejø), procedû-
ros taisyklës (19 atvejø), konsultacijos (25 atvejai) [10]. 

Per pastaruosius metus pastebimai iðsiplëtë ir socialinio dialogo aptariamø klausimø sàraðas 
(ekonominë arba sektoriaus politika, socialinis dialogas, darbo sàlygos, kvalifikacijos këlimas, darbo 
laikas, nediskriminavimas, sveikata ir sauga, uþimtumas ir kt.). Minëtinos Europos sektoriø bendrø te-
kstø sritys (1997–2003 m.): ekonomika ir socialinë politika – 30; socialinis dialogas – 29; darbo sàly-
gos – 28; mokymas – 18; ES socialinës politikos aspektai – 17; ádarbinimas – 16; ES plëtra – 11; svei-
kata ir saugumas –10; darbo laikas – 7; nediskriminavimas – 5; ES plëtros palaikymas – 4. 

Be to, ávyko ir kokybinis socialinio dialogo pobûdþio ðuolis, einama didesnës autonomijos link. 
Tai liudija faktai, kad socialiniai partneriai priima „naujos kartos“ susitarimus, kuriais jie prisiima tam 
tikrus ásipareigojimus arba teikia pasiûlymus ir aktyviai siekia ágyvendinti tuos susitarimus nacionaliniu 
lygmeniu. Pastebimas geresnis ávairiø lygmenø bendradarbiavimas: nacionalinio, sektoriø ir Europos 
socialinio dialogo ir ámoniø lygmenimis. 

Europos Komisijos 1998 m. ir 2002 m. komunikatuose [11] pripaþástamas platus socialinio 
dialogo mastas ir apibrëþta institucinë sistema, kurioje veikia socialiniai partneriai ir kuri jau yra tvirtai 
nusistovëjusi. Europos Komisijos 2004 m. rugsëjo 12 d. komunikate pabrëþiama, kad „jo tikslas – 
skatinti Europos socialinio dialogo rezultatø þinojimà ir supratimà, stiprinti jø poveiká ir skatinti tolesnæ 
raidà, pagrástà skirtingø gamybiniø santykiø lygmenø tarpusavio sàveika“ [10]. 

Europos socialinio dialogo poveikio gerinimas pasireiðkia tuo, kad savarankiðki socialiniø part-
neriø ETUC, UNICE, CEEP bendri susitarimai buvo ágyvendinti Europos Tarybos direktyvomis [8, p. 
431, 451, 413]. Keletas bendrø susitarimø ágyvendinta priþiûrint Europos Komisijai. Tai susitarimai 
„Dël jûrininkø darbo laiko organizavimo“ (1998 m.), „Dël civilinës aviacijos darbuotojø darbo laiko or-
ganizavimo“ (1998 m.), „Dël tarptautiniø veþimø“ (2004 m.). 

Bendrijos lygmeniu sudaromi susitarimai numatomi ágyvendinti pagal socialiniams partneriams 
bei valstybëms narëms bûdingà ir/ar nusistovëjusià tvarkà, pavyzdþiui, 2002 m. sutartys „Dël teleko-
munikaciniø technologijø darbuotojø darbo“, „Dël su darbu susijusio streso“, 2004 m. „Dël Europos 
licencijø vairuotojams, teikiantiems tarptautines perveþimo paslaugas“ ir kt. 

Valstybë narë taip pat gali patikëti socialiniams partneriams (jø praðymu) ágyvendinti nustatyta 
tvarka priimtas Europos Tarybos direktyvas, t. y. valstybës institucijos gali pasirinkti direktyvos ágy-
vendinimo formà ir bûdus, taèiau valstybë narë privalo imtis visø priemoniø siekdama uþtikrinti, kad ji 
bet kuriuo metu galëtø garantuoti tos direktyvos numatytus rezultatus. Taigi kaip darbo teisës liberali-
zavimo rezultatas daugelis darbo teisës klausimø, reglamentuotinø valstybës ástatymais, perleidþiami 
kolektyvinëms sutartims. 

Neretai socialinio dialogo procese priimami aktai, kuriais remdamiesi socialiniai partneriai veda 
aktyvias derybas, skatindami konkreèias nariø veiklas. Savo ruoþtu socialinio dialogo ðalys duoda nu-
rodymus, susijusius su standartø ir principø diegimu, prisijungusiems nacionaliniams nariams. Kai ku-
riais atvejais jie numatyti kaip principai arba minimalûs Europos standartai, kurie turi bûti ágyvendinti 
nacionaliniu ar kompanijos lygiu. Kitais atvejais jais siekiama skatinti priimti aukðtesnius standartus 
negu tie, kurie numatyti galiojanèiuose ástatymuose. Á ðià kategorijà (rekomendacijos ir taisyklës) taip 

                                                 

1 Subsidiarumas gali būti interpretuojamas kaip skatinimas įgyvendinti Chartiją: kai tai daro ES institucijos arba šalys narės, 
turime vertikalųjį subsidiarumą, o kai tai daro socialiniai partneriai (pvz., Chartijos IV skyriuje numatytais atvejais), turime hori-
zontalųjį subsidiarumą. Nicos konferencija parodė, kad norima tiksliau delimituoti kompetencijas atsižvelgiant į subsidiarumą. 
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pat áeina normos, kuriomis siekiama skatinti kompanijas ir jø padalinius darbo teisës srityje ádiegti 
tarptautiniu lygiu priimtas taisykles, nustatytas konvencijø, taip pat naujø Europos standartø ir prin-
cipø diegimà, pavyzdþiui, susitarimas dël ádarbinimo skatinimo paðto sektoriuje (1998 m.); rekomen-
dacijos televizijos ir telekomunikacijø srityje (2001 m.).  

Dauguma socialiniø partneriø priimtø tekstø yra bendrosios nuomonës ir pareiðkimai, kurie ið 
esmës skirti tam, kad áneðtø tam tikrà indëlá á Europos institucijas (ir/ar nacionalinës valdþios struktû-
ras). Turimi omenyje tekstai, kurie iðreiðkia bendrà pozicijà dël Bendrijos politikos, kurie konkreèiai 
praðo Komisijos átvirtinti tam tikrà konkretø poþiûrá, imtis tyrimø arba kitø veiksmø, pavyzdþiui, Bendra 
nuomonë dël mokymo ir tæstinio mokymo (2003 m.), dël privaèiø agentûrø darbo (2001 m.) ir kt. 

Socialinio dialogo subjektai priima ir deklaracijas, kurios daþniausiai skiriamos patiems sociali-
niams partneriams. Jose atsispindi partneriø veikla bei kokiø darbø ketinama imtis ateityje, pavyz-
dþiui, seminarø, apvaliojo stalo pokalbiø rengimas ir kt.  

Socialinio dialogo sistema ES apibûdinama kaip geresnë darbo santykiø reguliavimo forma. ES 
Komisijos komunikate [10, p. 20] pateikiami reikalavimai naujos kartos socialiniø partneriø tekstams 
(susitarimams). Juose bûtina aiðkiai nurodyti, kam jie arba atskiros nuostatos yra skirtos, pavyzdþiui, 
Komisijai, kitoms ES institucijoms, valstybës valdþios institucijoms, socialiniams partneriams, parodyti 
teksto paskirtá, kur reikia, nurodyti galutiná terminà, iki kurio nuostatos turi bûti ágyvendintos nacionali-
niu lygmeniu, ar jis turi bûti privalomai vykdomas, ar ne visais atvejais. Aiðkiai parodyti, kas vykdys 
kontrolæ, teiks ataskaitas skirtingais lygiais, kokiais intervalais kontrolë ir ataskaitos bus teikiamos. 
Taip pat nurodoma ginèø sprendimo procedûra. Tokie tekstai (susitarimai) turi bûti pasiraðyti, nuro-
dyta data. Prie susitarimo turi bûti dedamas asmenø, pasiraðiusiø tekstà, sàraðas, nurodyta, kokia yra 
originalo kalba. 

Europos socialiniai partneriai turëtø pasinaudoti galimybe, kurià jiems suteikë Komisijos kon-
sultacijos dël Europos darbo tarybos direktyvos perþiûrëjimo siekiant sustiprinti Europos darbo tarybø 
ir socialinio dialogo ryðá [10].  

ES reglamentai, sutartys, direktyvos, kaip socialinio dialogo rezultatas, gali bûti ágyvendinamos 
ástatymais ir kolektyviniø sutarèiø normatyvinëmis nuostatomis. Galimybë Europos Bendrijos direkty-
vas perkelti á Lietuvos teisæ kolektyvinëmis sutartimis priklausys nuo to, ar socialiniai partneriai bus 
pajëgûs sudaryti tokias kolektyvines sutartis, nors tam yra tinkamos teisinës prielaidos. Kalbant apie 
kolektyviniø sutarèiø turiná, pirmiausia reikia pabrëþti, kad Darbo kodeksas jø normatyvines nuostatas 
pripaþino Lietuvos darbo teisës ðaltiniu. Ásigaliojus Darbo kodeksui naujø ðakiniø ir teritoriniø kolekty-
viniø sutarèiø nebuvo áregistruota. Lietuvoje kol kas nëra sudaryta ir nacionalinës kolektyvinës sutar-
ties, o pasiraðyti tik Vyriausybës, profesiniø sàjungø ir darbdaviø organizacijø 2002 ir 2003 metais su-
sitarimai dël triðalës partnerystës. Tokios padëties prieþastys, mûsø nuomone, yra ne tik objektyvios – 
negausios darbuotojams atstovaujanèios organizacijos, kolektyviniø sutarèiø teisinio reglamentavimo 
trûkumai, bet ir subjektyvios, pvz., nepasitikëjimas socialiniais partneriais, nesugebëjimas dalyvauti 
dialoge siekiant bendrø sprendimø ir pan. 
 
 

Iðvados 
 

1. Apibendrinus tai, kas buvo pasakyta, socialiná dialogà galima apibûdinti kaip nuolatiná de-
rybø procesà, socialiniø partneriø interesø derinimà, áskaitant ir ES ir/ar valstybës narës institucijø, 
darbo (socialiniais) klausimais priimant bendrus pasiûlymus, nuomones, susitarimus, sutartis bei 
bendrà valstybës ir socialiniø partneriø atsakomybæ. 

2. Iðanalizavus socialinio dialogo teisinius pagrindus, darytina iðvada, kad sëkmingas dialogas 
gali bûti pasiektas tada, kai pripaþástamas socialinio dialogo subjektø atstovavimas, apibrëþta jø teisë 
vesti derybas visais darbo klausimais, tinkamai paskirstoma valstybës ir socialiniø partneriø atsako-
mybë, sudaroma platesnë erdvë socialiniø partneriø decentralizuotoms deryboms. 

3. ES laikomasi nuomonës, kad socialiniø partneriø dialogas turi bûti stiprinamas. Tam bûtina 
plëtoti ES institucijø, Vyriausybës, darbdaviø bei darbuotojø organizacijø dialogà ávairiais lygiais – ir 
ES, ir nacionaliniu, regioniniu ar lokaliniu (vietiniu) lygiu. Socialinis dialogas skatinamas tokiose sri-
tyse kaip uþimtumas, mokymas, mobilumas, t. y. investicijos á þmogiðkàjá kapitalà. Ðios prioritetinës 
veiklos kryptys yra tarsi gairës ar etalonas, ir socialiniai partneriai kasmet turi praneðti apie veiksmus, 
kuriø ëmësi sekdami ðiomis pagrindinëmis veiklos kryptimis. Nevienareikðmiðkai pabrëþiamas supra-
timo didinimas, skaidrumas, sektoriø bendradarbiavimo ES ir ámoniø lygiu. 
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SUMMARY 
 

The article deals with the aspects of regulation of social dialogue according to the international, 
European Union (later in the text – EU) and Lithuanian national law. The definition of social dialogue and its 
legal basis (subjects, object, legal forms of implementation) are at issue. 

The definition of social dialogue is influenced by specific type of social labour relations, economics and 
globalisation. Thus an effective management of labour sphere, the protection of human rights and the 
assurance of necessary labour conditions standards become more urgent. 
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The enlargement of the European Union strengthens the necessity of social dialogue. Although the EU 
law does not present unified norms in the sphere of social dialogue, it should be supposed, that the EU social 
politics in the nearest perspective would be closely interconnected with the role of social partners. The article 
deals with the legal basis of social dialogue, the question whether the separate laws are efficient in the regulation 
of social dialogue, or the other forms of regulation of social partners dialogue are necessary. In the author’s 
opinion, the legal basis of social dialogue is the complex of legal norms regulating the status and rights of trade-
unions and employers’ organisations, their cooperation on international, national, branch, territorial and 
company level holding the negotiations on collective agreements, settling the collective labour disputes by 
negotiations and seeking compromise on urgent social – economical questions, ensuring democracy and 
welfare, especially while executing economical reforms. 

Decisions taken in the process of social dialogue have diverse legal nature. Firstly, they are minimum 
standards, contracts; secondly, they are general opinions, expressions. The subjects of social dialogue accept 
both declarations and recommendations.  

The importance of the European social dialogue lies in the fact that separate general agreements of 
social partners (ETUC, UNICE, CEEP) were implemented by the EU Council Directives [8, p. 431, 451, 413].  

Agreements on the EU level can be implemented according to the common procedure of social partners 
and member states. The Labour Code of the Republic of Lithuania delegates the regulation of working 
conditions to collective agreements. Thus, the EU regulations, treaties and directives can be implemented by 
laws and normative provisions of collective agreements.  

In the end of this investigation comes the conclusion that successful dialogue can be maintained when 
the representation of social dialogue subjects is admitted, their right to carry on negotiations on labour issues 
clearly defined and the state and social partners’ responsibility correctly distributed.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 




