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ARBEJDSMARKEDSDIALOGEN (DEN SOCIALE DIALOG)

Dialogen mellem arbejdsmarkedets parter er en grundlæggende komponent i den europæiske
sociale model, der med Amsterdamreformen opnåede fuld anerkendelse i traktaten.
Arbejdsmarkedets parter (arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter) kan dermed bidrage
aktivt til udformningen af EU's social- og arbejdsmarkedspolitik.

RETSGRUNDLAG

Artikel 151-156 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)

MÅL

Dialogen mellem arbejdsgivere og arbejdstagere er i artikel 151 i TEUF anerkendt som et fælles
mål for EU og medlemsstaterne. Formålet med dialogen er at forbedre styringen på europæisk
plan ved at inddrage arbejdsmarkedets parter i beslutningstagningen og gennemførelsen af
beslutningerne.

RESULTATER

A. Den sociale topartsdialog
Ifølge den oprindelige ordlyd i Romtraktaten gik en af Kommissionens opgaver ud på at fremme
et tæt samarbejde mellem medlemsstaterne på det sociale og arbejdsmarkedsmæssige område
for så vidt angik organisationsretten og retten til kollektive forhandlinger mellem arbejdsgivere
og arbejdstagere. Der gik dog mange år, før denne bestemmelse begyndte at blive implementeret.
Det var Kommissionens daværende formand, Jacques Delors, der i 1985 tog initiativ til
den såkaldte Val Duchesse-dialog, som tog sigte på at involvere arbejdsmarkedets parter,
repræsenteret ved Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation (EFS), Sammenslutningen
af Industri- og Arbejdsgiverorganisationer i Europa (UNICE) og Det Europæiske Center
for Offentlige Virksomheder (CEEP), i processen hen imod etablering af det indre marked.
Resultatet af møderne mellem arbejdsmarkedets parter blev en række fælles udtalelser om
beskæftigelse, undervisning, uddannelse og andre sociale forhold.
I 1992 blev Udvalget for Den Sociale Dialog (SDC) nedsat som det primære forum for den
sociale topartsdialog på EU-plan. SDC mødes for tiden tre til fire gange om året og består af
64 medlemmer (32 arbejdsgiverrepræsentanter og 32 arbejdstagerrepræsentanter), som enten
kommer fra europæiske sekretariater eller fra nationale organisationer. Desuden blev der med
den europæiske fælles akt skabt et retsgrundlag for udviklingen af en arbejdsmarkedsdialog på
fællesskabsplan. I oktober 1991 blev UNICE, EFS og CEEP enige om at kræve obligatorisk
høring af arbejdsmarkedets parter i forbindelse med udarbejdelse af lovgivning på det social- og
arbejdsmarkedsmæssige område samt mulighed for, at arbejdsmarkedets parter kunne forhandle
rammeaftaler på fællesskabsplan. Dette krav blev anerkendt i en aftale, der knyttedes som
bilag til protokollen om social- og arbejdsmarkedspolitikken i Maastrichttraktaten, og som blev
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undertegnet af alle medlemsstater undtagen Det Forenede Kongerige. På nationalt plan fik
arbejdsmarkedets parter derved mulighed for at gennemføre direktiver via overenskomstaftaler.
Med Amsterdamtraktatens ikrafttræden blev aftalen om social- og arbejdsmarkedspolitikken
integreret i EF-traktaten, hvorved der endelig var skabt en fælles ramme for
arbejdsmarkedsdialogen inden for Den Europæiske Union. Som resultat af denne proces
blev der vedtaget horisontale rammeaftaler for hele arbejdsmarkedet om forældreorlov
(1995), deltidsarbejde (1997) og tidsbegrænset ansættelse (1999), der blev implementeret via
rådsdirektiver.
På EU-plan skal Kommissionen høre arbejdsmarkedets parter i henhold til artikel 154 i
TEUF, før den kan foretage sig noget på det socialpolitiske område. I sådanne tilfælde kan
arbejdsmarkedets parter vælge selv at prøve at forhandle en aftale på plads om det spørgsmål,
høringen vedrører, og stoppe Kommissionens initiativ. Forhandlingsprocessen kan tage op til ni
måneder, og arbejdsmarkedets parter har i den forbindelse følgende muligheder:
— de kan indgå en aftale og i fællesskab anmode Kommissionen om at foreslå Rådet at

vedtage en afgørelse til gennemførelse af aftalen, eller

— de kan, efter at have indgået en indbyrdes aftale, vælge at gennemføre den i
overensstemmelse med deres egne og medlemsstaternes specifikke fremgangsmåder og
praksisser (»frivillige« eller »selvstændige« aftaler), eller

— de kan være ude af stand til at nå frem til en aftale, hvorefter Kommissionen genoptager
arbejdet med det pågældende forslag.

Forhandlingerne mellem arbejdsmarkedets parter om en rammeaftale om vikararbejde brød
sammen i maj 2001. Kommissionen vedtog derfor i marts 2002 et forslag til direktiv baseret på
den konsensus, der var opstået mellem arbejdsmarkedets parter. Efter en ændring af forslaget
i november 2002 kulminerede processen med vedtagelsen af direktiv 2008/104/EF. Ligeledes
fremsatte Kommissionen i 2004, efter at arbejdsmarkedets parter havde udtrykt deres modvilje
mod at deltage i forhandlinger, et forslag om revision af direktiv 2003/88/EF om visse aspekter
af tilrettelæggelsen af arbejdstiden, herunder aktuelle spørgsmål såsom arbejdstid i forbindelse
med tilkaldevagt og fleksibel ugentlig arbejdstid. Parlamentet, Kommissionen og Rådet var
efterfølgende ude af stand til at nå til enighed, og de europæiske arbejdsmarkedsparter forsøgte
igennem årelange forhandlinger at nå frem til en aftale, men disse brød sammen i december
2012 på grund af store uoverensstemmelser med hensyn til behandlingen af tilkaldetjeneste
som arbejdstid. I 2013 genoptog Kommissionen undersøgelsen og konsekvensanalysen og
gennemførte en bred offentlig høring i 2015, samtidig med at den udarbejdede en rapport om
gennemførelsen som krævet i direktivet, som alle bør hjælpe med at definere de fremtidige
resultater af undersøgelsen. Kommissionens arbejdsprogram for 2017 indeholder nu et ikke-
lovgivningsmæssigt initiativ om gennemførelse af arbejdstidsdirektivet. Parlamentet opfordrede
i sin beslutning af 19. januar 2017 om en europæisk søjle for sociale rettigheder[1] til en
ajourføring af europæiske sociale standarder, herunder bestemmelserne om arbejdstid.
Også den sektorspecifikke sociale dialog har været inde i en stærk udvikling, efter
at Kommissionen i 1998 vedtog en afgørelse om at etablere sektorspecifikke organer
(Kommissionens afgørelse (98/500/EF) af 20. maj 1998). Der blev oprettet flere udvalg på de
vigtigste økonomiske områder, og de frembragte værdifulde resultater. Den sektorspecifikke
sociale dialog resulterede i tre europæiske aftaler om tilrettelæggelse af arbejdstiden for
søfarende (1998), om tilrettelæggelse af arbejdet for mobile arbejdstagere inden for civil
luftfart (2000) og om visse aspekter af arbejdsbetingelserne for mobile arbejdstagere, der

[1]Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0010.
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udfører interoperable grænseoverskridende tjenester i jernbanesektoren (2005). Disse aftaler
blev implementeret gennem en rådsafgørelse. »Overenskomsten om sundhedsbeskyttelse af
arbejdstagere gennem forsvarlig håndtering og brug af krystallinske silikater og produkter
indeholdende sådanne«, der blev undertegnet i april 2006, var det første flersektorielle resultat
af de europæiske arbejdsmarkedsparters forhandlinger. I 2014 gennemførte Rådet ved hjælp af
et direktiv en sektoraftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden
inden for transport ad indre vandveje fra 2012.
I april 2012 indgik arbejdsmarkedets parter inden for frisørsektoren en aftale om klare
retningslinjer for frisører for arbejde i sunde og sikre omgivelser igennem hele karrieren,
og de anmodede om en gennemførelsesafgørelse fra Rådet. Da nogle medlemsstater
modsatte sig dele af aftalen, gik man ikke videre med gennemførelsen af Rådets
afgørelse. I juni 2016 undertegnede arbejdsmarkedets parter inden for frisørsektoren en
ny rammeaftale om beskyttelse af arbejdssikkerheden og -sundheden med anmodning
om en gennemførelse af Rådets afgørelse. I overensstemmelse med dagsordenen for
bedre regulering vil Kommissionen nu, før den fremsætter et forslag til Rådet om en
gennemførelsesafgørelse, foretage en konsekvensanalyse med særligt fokus på underskrivernes
repræsentativitet, lovligheden af aftalen inden for EU's retlige rammer og overholdelsen af
nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet. De berørte arbejdsmarkedsparter modsatte
sig i deres åbne brev til Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, af 21. november
2016, at konsekvensanalyseprocessen blev anvendt til at retfærdiggøre, at aftalen ikke blev
henvist til Rådet med henblik på dens gennemførelsesafgørelse, og de anmodede om at blive
fuldt informeret om de forskellige faser af konsekvensanalyseprocessen og om de kriterier for
afgørelse, som Kommissionen ville anvende.
Aftalen om telearbejde, som blev indgået i maj 2002, var den første, der blev
implementeret i overensstemmelse med arbejdsmarkedsparternes og medlemsstaternes
specifikke fremgangsmåder og praksisser. Arbejdsmarkedets parter har også indgået
»selvstændige aftaler« om arbejdsrelateret stress og om det europæiske certifikat for
lokomotivførere i grænseoverskridende jernbanetrafik i 2004 samt om chikane og vold på
arbejdspladsen (april 2007) og om inklusive arbejdsmarkeder (marts 2010).
Efter de ændringer, der blev indført med Amsterdamtraktaten, er høringsprocessen blevet endnu
vigtigere, da den dækker alle de områder, som nu falder ind under artikel 151 i TEUF.
Med Lissabontraktatens ikrafttrædelse blev der indsat en ny artikel (artikel 152 i TEUF),
hvori det fastslås, at »Unionen anerkender og fremmer arbejdsmarkedsparternes rolle på
EU-plan under hensyntagen til de nationale systemers forskelligartede karakter. Den letter
dialogen mellem dem og respekterer deres uafhængighed«. Artikel 153 i TEUF giver også
medlemsstaterne mulighed for at overlade det til arbejdsmarkedets parter at gennemføre en
rådsafgørelse om ratificering af en kollektiv aftale, der er indgået på EU-plan.
Siden den økonomiske og finansielle krise satte ind, har dialogen mellem arbejdsmarkedets
parter i stigende grad mistet betydning, når der blev gennemført kriseforanstaltninger. Den er
blevet svækket af sin egen decentralisering, af en indskrænkning af forhandlingsområderne og
af en indgriben fra statens side i lønpolitik. På baggrund af dette og ud fra den konstatering,
at det er de medlemsstater, hvor partnerskabet mellem arbejdsmarkedets parter er stærkest,
der er kommet bedst igennem krisen, begyndte den nye Kommission i november 2014 igen
at indlede en dialog med arbejdsmarkedets parter og styrke denne og betragte den som en
forudsætning for en god social markedsøkonomi i EU, navnlig inden for de nye rammer
for økonomisk styring. I juni 2016 undertegnede næstformand Valdis Dombrovskis og EU-
kommissær Marianne Thyssen en fælles erklæring om »En ny start for social dialog« og blev
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enige med arbejdsmarkedets parter om at inddrage dem mere i det europæiske semester og
i EU's politik og lovgivning generelt og lægge vægt på kapacitetsopbygning. Meddelelsen
understreger den helt grundlæggende rolle i den europæiske sociale dialog som en væsentlig del
af EU's beskæftigelses- og socialpolitiske beslutningsproces. Efter en offentlig høring om den
europæiske søjle for sociale rettigheder i 2016 offentliggjorde Kommissionen i april 2017 den
europæiske søjle for sociale rettigheder, som bl.a. anerkender arbejdsmarkedsparternes ret til
at blive inddraget i udformningen og gennemførelsen af beskæftigelses- og socialpolitikker og
støtter deres engagement i politik og lovgivning under hensyntagen til de nationale systemers
forskelligartede karakter.
B. Den sociale trepartsdialog
Lige fra begyndelsen af den europæiske integrationsproces blev det anset for vigtigt at
inddrage økonomiske og sociale interessenter i udarbejdelsen af fællesskabslovgivningen. Det
Rådgivende Udvalg for Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab og Det Europæiske Økonomiske
og Sociale Udvalg vidner herom. Siden 1960'erne har der eksisteret et antal rådgivende udvalg,
som har til opgave at støtte Kommissionen i forbindelse med formuleringen af specifikke
politikker. Disse udvalg — f.eks. Det Rådgivende Udvalg for Vandrende Arbejdstageres Sociale
Sikring — er i almindelighed sammensat af repræsentanter for nationale arbejdsgiver- og
arbejdstagerorganisationer og repræsentanter for medlemsstaterne. Fra 1970 var det vigtigste
forum for den sociale trepartsdialog på EU-plan Det Stående Udvalg for Beskæftigelse, som
bestod af 20 repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, ligeligt fordelt mellem fagforeninger
og arbejdsgiverorganisationer. Udvalget gennemgik en reform i 1999 og blev helt integreret
i den koordinerede europæiske beskæftigelsesstrategi. På baggrund af et fælles bidrag
fra arbejdsmarkedets parter til det sociale topmøde i Laeken i december 2001 igangsatte
Rådet et socialt trepartstopmøde om vækst og udvikling i marts 2003 (Rådets afgørelse
2003/174/EF), der har erstattet udvalget for beskæftigelse. Det befordrer de igangværende
høringer mellem Rådet, Kommissionen og arbejdsmarkedets parter om økonomiske, sociale og
beskæftigelsesmæssige spørgsmål, og mødes mindst en gang om året, og et af møderne skal
holdes før Det Europæiske Råds forårstopmøde.
Topmødet består nu officielt, som en formalisering af en proces, der har været under udvikling
siden 1997, af det aktuelle EU-formandskab for Rådet og de to efterfølgende formandskaber,
Kommissionen og arbejdsmarkedets parter. De tre rådsformandskaber repræsenteres normalt
af stats- eller regeringscheferne samt beskæftigelses- og socialministrene. Kommissionen har
ligeledes to repræsentanter, der som oftest er dens formand og det medlem, som er ansvarligt
for beskæftigelse og sociale anliggender. Repræsentanterne for arbejdsmarkedets parter er
fordelt i to delegationer af samme størrelse, som består af 10 repræsentanter for arbejdstagerne
og 10 repræsentanter for arbejdsgiverne, samtidig med at man er særligt opmærksom på
nødvendigheden af en ligelig kønsfordeling. Hver delegation består af repræsentanter for de
europæiske tværfaglige organisationer af generel karakter og de specielle organisationer på
europæisk plan, der repræsenterer ledende personale, funktionærer og små og mellemstore
virksomheder. Teknisk koordinering ydes for arbejdstagerdelegationens vedkommende af
EFS og for arbejdsgiverdelegationens vedkommende af UNICE. Efter ratificeringen af
Lissabontraktaten er det sociale trepartstopmøde om vækst og beskæftigelse nu integreret i
artikel 152 i TEUF.

EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

Europa-Parlamentet mener, at den sociale dialog er et afgørende element i medlemsstaternes
traditioner, og har opfordret til, at trepartsdrøftelser skal spille en større rolle på europæisk
plan. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender i Europa-Parlamentet har gentagne
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gange opfordret arbejdsmarkedets parter på EU-niveau til at fremlægge deres synspunkter, før
en betænkning eller udtalelse om aktuelle spørgsmål bliver udarbejdet. Europa-Parlamentet
har også ofte mindet Kommissionen om behovet for en sammenhængende industripolitik på
europæisk niveau, hvori arbejdsmarkedets parter skal spille en central rolle. Lissabontraktaten
har indført en klar ret for Europa-Parlamentet til at blive informeret om gennemførelse
af kollektive aftaler, der er indgået på EU-plan (artikel 155 i TEUF), og om initiativer,
som Kommissionen tager for at fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne i henhold til
artikel 156 i TEUF, herunder også spørgsmål om organisationsretten og retten til kollektive
forhandlinger mellem arbejdsgivere og arbejdstagere.
Midt i den igangværende økonomiske krise, har Parlamentet på ny erindret om, at den
sociale dialog er en forudsætning for at opfylde beskæftigelsesmålene i Europa 2020-strategien
(2009/2220(INI)). I januar 2012 understregede Parlamentet, at henstillingerne i den årlige
vækstundersøgelse ved at fokusere på finanspolitisk konsolidering ikke blot lægger hindringer
i vejen for jobskabelsen og den sociale velfærd, men også for den sociale dialog som sådan.
Endelig understregede Parlamentet i 2017 i sin beslutning om det europæiske semester[2] endnu
en gang vigtigheden af den sociale dialog og opfordrede til en styrkelse af arbejdsmarkedets
parters rolle i den nye økonomiske styringsproces. Siden 2014 er deres deltagelse på EU-
niveau øget en anelse, men situationen er mere blandet på nationalt plan, og på begge niveauer
finder arbejdsmarkedets parter, at deres inddragelse mere er af oplysende karakter snarere
end en reel høringsproces. Med hensyn til de økonomiske tilpasningsprogrammer i de lande,
der var hårdest ramt af krisen, understregede Parlamentet i sin beslutning af 13. marts 2014
om beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter ved trojkaens (Den Europæiske Centralbanks,
Kommissionens og Den Internationale Monetære Fonds) rolle og aktiviteter med hensyn til
programlande i euroområdet, at arbejdsmarkedets parter på nationalt plan burde være blevet
hørt eller involveret i den oprindelige udformning af programmerne.
Parlamentet gentog sin holdning i sin beslutning af 19. januar 2017 om en europæisk søjle
for sociale rettigheder[3] og opfordrede Kommissionen til at optrappe den konkrete støtte til
styrkelse af og respekt for den sociale dialog på alle niveauer og i alle sektorer.
Marion Schmid-Drüner
06/2017

[2]Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0039.
[3]Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0010.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2009/2220(INI)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2017)0039
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