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DIALOGEN MELLAN ARBETSMARKNADENS PARTER

Dialogen mellan arbetsmarknadens parter (även kallad den sociala dialogen) är en
hörnsten i den europeiska sociala modellen som erkändes fullt ut i fördraget i och
med Amsterdamreformen. Arbetsmarknadens parter (företrädare för arbetsgivare respektive
arbetstagare) kan på så sätt bidra aktivt till utformningen av europeisk socialpolitik.

RÄTTSLIG GRUND

Artiklarna 151–156 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

MÅL

Enligt 151 i EUF-fördraget är främjandet av dialogen mellan arbetsmarknadens parter ett
gemensamt mål för EU och medlemsstaterna. Syftet med den sociala dialogen är att förbättra
styresformerna i EU genom att arbetsmarknadens parter involveras i beslutsfattandet och i
genomförandeprocessen.

RESULTAT

A. Den sociala tvåpartsdialogen
Enligt den ursprungliga lydelsen i Romfördraget var en av kommissionens uppgifter på
det sociala området att främja ett nära samarbete mellan medlemsstaterna i frågor kring
föreningsrätten och rätten till kollektivförhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det
skulle dock dröja många år innan denna bestämmelse började tillämpas.
På initiativ av kommissionens ordförande Jacques Delors inleddes 1985 Val Duchesse-dialogen,
som syftade till att involvera arbetsmarknadens parter i inremarknadsprocessen. Parterna
företräddes av Europeiska fackliga samarbetsorganisationen (EFS), Europeiska industri-
och arbetsgivarförbundet (UNICE) och Europeiskt centrum för offentliga företag (CEEP).
Mötena mellan dessa arbetsmarknadsparter utmynnade i flera gemensamma uttalanden om
sysselsättning, utbildning och andra sociala frågor.
1992 inrättades kommittén för den sociala dialogen som det huvudsakliga forumet för
den sociala tvåpartsdialogen på EU-nivå. Kommittén sammanträder för närvarande 3–
4 gånger om året och består av 64 medlemmar (32 arbetsgivarrepresentanter och 32
arbetstagarrepresentanter) från antingen europeiska sekretariat eller nationella organisationer.
Samtidigt skapades genom Europeiska enhetsakten en rättslig grund för att utveckla en
social dialog på europeisk nivå. I oktober 1991 antog UNICE, EFS och CEEP en
gemensam överenskommelse där man krävde att det skulle bli obligatoriskt att samråda med
arbetsmarknadens parter om utarbetande av lagstiftning på det socialpolitiska området och att
arbetsmarknadens parter skulle ha möjlighet att förhandla fram ramavtal på europeisk nivå.
Dessa krav tillgodosågs i det avtal som bifogades Maastrichtavtalets protokoll om socialpolitik,
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vilket undertecknades av samtliga medlemsstater utom Storbritannien. På det nationella planet
fick arbetsmarknadens parter därmed möjlighet att genomföra direktiv genom kollektivavtal.
Genom att avtalet om socialpolitik införlivades i EG-fördraget efter Amsterdamfördragets
ikraftträdande skapades det till slut en gemensam ram för den sociala dialogen inom EU.
Några av de branschövergripande resultaten av denna process var antagandet av ramavtalen
om föräldraledighet (1995), deltidsarbete (1997) respektive visstidsarbete (1999), vilka
genomfördes genom rådsdirektiv.
På EU-nivå måste kommissionen enligt artikel 154 i EUF-fördraget samråda med
arbetsmarknadens parter innan den vidtar några socialpolitiska åtgärder. Arbetsmarknadens
parter kan då välja att själva förhandla fram en överenskommelse i den aktuella frågan och
stoppa kommissionens initiativ. Förhandlingarna får pågå i högst nio månader och kan leda till
att parterna
— når en överenskommelse och gemensamt begär att kommissionen föreslår att rådet antar

ett beslut om genomförande,

— efter att ha nått en överenskommelse sinsemellan väljer att tillämpa den i enlighet med sina
egna och medlemsstaternas förfaranden och rutiner (”frivilliga”, sedermera ”självständiga”
överenskommelser), eller

— misslyckas med att nå en överenskommelse. I så fall återupptar kommissionen arbetet med
det aktuella förslaget.

Förhandlingarna mellan arbetsmarknadens parter om ett ramavtal om arbetstagare som hyrs
ut av bemanningsföretag strandade i maj 2001. I mars 2002 antog kommissionen därför ett
förslag till direktiv baserat på det samförstånd som hade vuxit fram mellan arbetsmarknadens
parter. Efter en ändring av förslaget i november 2002 utmynnade processen i antagandet av
direktiv 2008/104/EG. På samma sätt lade kommissionen, efter att arbetsmarknadens parter
hade förklarat att de inte ville inleda förhandlingar, 2004 fram ett förslag om ändring av direktiv
2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden, med nya inslag som jourtjänstgöring
och flexibla arbetstider. Parlamentet, kommissionen och rådet kunde sedan inte komma överens
i frågan, och arbetsmarknadens parter försökte på EU-nivå nå en överenskommelse under
ett år av förhandlingar, som också de bröt samman 2012 på grund av stora skiljaktigheter i
behandlingen av jourtid som arbetstid. 2013 återupptog kommissionen processen med översyn
och konsekvensbedömning och genomförde 2015 ett omfattande offentligt samråd. Samtidigt
utarbetade den en genomföranderapport, så som direktivet kräver. Allt detta bör bidra till
resultatet av översynen. Kommissionens arbetsprogram för 2017 innehåller nu ett initiativ
som inte avser lagstiftning om genomförandet av arbetstidsdirektivet. I sin resolution av
den 19 januari 2017 om en europeisk pelare för sociala rättigheter[1] efterlyste parlamentet en
uppdatering av de europeiska sociala normerna, inbegripet bestämmelserna om arbetstid.
Efter kommissionens beslut (98/500/EG) av den 20 maj 1998 om inrättande av branschvisa
dialogkommittéer utvecklades även den branschvisa dialogen mellan arbetsmarknadens
parter starkt. Flera kommittéer inrättades inom de viktigaste branscherna och värdefulla
resultat uppnåddes. Den branschvisa sociala dialogen utmynnade i tre europeiska avtal, om
arbetstidens organisation för sjömän (1998), arbetstidens förläggning för flygpersonal inom
civilflyget (2000) respektive vissa aspekter på villkoren för anlitande av mobila arbetstagare i
gränsöverskridande driftskompatibel trafik inom järnvägssektorn (2005). Avtalen genomfördes
genom ett beslut av rådet. Överenskommelsen om skydd av arbetstagarnas hälsa genom god
hantering och säker användning av kristallin kvarts och produkter som innehåller detsamma,

[1]Antagna texter, P8_TA(2017)0010.
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som undertecknades i april 2006, blev det första resultatet av de branschöverskridande
förhandlingarna mellan arbetsmarknadens parter på europeisk nivå. Kommissionen genomförde
2014 i form av ett direktiv ett branschavtal från 2012 om arbetstidens förläggning i vissa
avseenden vid transporter på inre vattenvägar.
I april 2012 ingick arbetsmarknadens parter inom frisörbranschen ett avtal om tydliga
riktlinjer för hälsosam och säker arbetsmiljö för frisörer under hela yrkeslivet och begärde
ett genomförandebeslut av rådet. Eftersom vissa medlemsstater motsatte sig delar av avtalet
har genomförandet genom ett beslut av rådet dock inte kunnat ske. I juni 2016 undertecknade
arbetsmarknadens parter inom frisörbranschen i stället ett nytt europeiskt ramavtal om skydd
av hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och begärde att detta skulle genomföras genom ett
beslut av rådet. I enlighet med agendan för bättre lagstiftning kommer kommissionen nu,
innan den lägger fram ett förslag till genomförandebeslut för rådet, att göra en proportionerlig
konsekvensbedömning, med särskilt fokus på de avtalsslutande parternas representativitet,
avtalets lagenlighet inom EU:s rättsliga ramar samt dess respekt för subsidiaritets- och
proportionalitetsprinciperna. I sitt öppna brev till ordförande Juncker den 21 november
2016 motsatte de berörda arbetsmarknadsparterna sig att konsekvensbedömningen utnyttjades
som en förevändning för att inte hänvisa avtalet till rådet för dess genomförandebeslut, och de
begärde att få fullständig information om de olika faserna i konsekvensbedömningsprocessen
och de beslutskriterier som kommissionen kommer att använda.
Det avtal om distansarbete som ingicks i maj 2002 genomfördes för första gången i enlighet med
de förfaranden och rutiner som är specifika för arbetsmarknadens parter och medlemsstaterna.
Arbetsmarknadens parter ingick även ”självständiga avtal” om arbetsrelaterad stress och
om europeiska förarbevis för förare i gränsöverskridande driftskompatibel trafik 2004, om
trakasserier och våld i arbetet i april 2007, samt om inkluderande arbetsmarknader i mars 2010.
Efter de ändringar som infördes genom Amsterdamfördraget har samrådsförfarandet blivit ännu
viktigare, eftersom det täcker alla de områden som nu omfattas av artikel 151 i EUF-fördraget.
När Lissabonfördraget trädde i kraft infördes en ny artikel (artikel 152 i EUF-fördraget), som
har följande lydelse: ”Unionen ska erkänna och främja arbetsmarknadsparternas betydelse på
unionsnivå och därvid ta hänsyn till skillnaderna i de nationella systemen. Den ska underlätta
dialogen mellan arbetsmarknadens parter med respekt för deras självständighet.” Artikel 153
i EUF-fördraget ger även medlemsstaterna möjlighet att anförtro arbetsmarknadens parter
ansvaret för att genomföra ett rådsbeslut som antas om ratificeringen av kollektivavtal som
undertecknas på EU-nivå.
Efter att den ekonomiska och finansiella krisen bröt ut blev emellertid den sociala dialogen
alltmer lidande när krisåtgärder genomfördes, och den försvagades genom decentralisering,
kollektivförhandlingarnas krympande omfattning och statliga ingripanden i lönepolitiken. Mot
denna bakgrund, och med tanke på att de medlemsstater där partnerskapet mellan arbetsgivare
och arbetstagare är starkast har varit mest framgångsrika i att ta sig ur krisen, åtog sig den
nya kommissionen i november 2014 att återuppta och stärka dialogen med arbetsmarknadens
parter, särskilt i den nya ekonomiska styrningsstrukturen, eftersom det är en förutsättning för
att den europeiska sociala marknadsekonomin ska fungera. I juni 2016 undertecknade vice
ordförande Valdis Dombrovskis och kommissionens ledamot Marianne Thyssen ett gemensamt
uttalande om en nystart för den sociala dialogen. De var överens med arbetsmarknadens
parter om att engagera dem mer i den europeiska planeringsterminen och i EU:s politik och
lagstiftningsarbete i allmänhet, och betonade vikten av kapacitetsuppbyggnad. I uttalandet
understryks den europeiska sociala dialogens grundläggande roll som en viktig komponent i
utformningen av EU:s sysselsättnings- och socialpolitik. Efter ett offentligt samråd i ämnet
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under 2016 offentliggjorde kommissionen i april 2017 den europeiska pelaren för sociala
rättigheter, som bland annat erkänner arbetsmarknadens parters rätt att delta i utformningen och
genomförandet av sysselsättnings- och socialpolitiken och stöder ett mer omfattande deltagande
för dem i utformningen av politik och lagstiftning, samtidigt som man tar hänsyn till skillnaderna
i de nationella systemen.
B. Den sociala trepartsdialogen
Redan när den europeiska integrationsprocessen inleddes ansågs det viktigt att involvera
ekonomiska och sociala aktörer i utformningen av gemenskapens lagstiftning. Den rådgivande
kommittén för Europeiska kol- och stålgemenskapen och Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén är vittnesbörd om detta. Sedan 1960-talet har det funnits en rad rådgivande
kommittéer som har till uppgift att bistå kommissionen när den utformar sin politik på
olika områden. I dessa kommittéer, till exempel kommittén för migrerande arbetstagares
sociala trygghet, sitter i regel såväl företrädare för nationella arbetsgivarorganisationer och
fackföreningar som företrädare för medlemsstaterna. Från och med 1970 var Ständiga
kommittén för sysselsättningen det viktigaste forumet på EU-nivå för den sociala
trepartsdialogen. Den bestod av 20 företrädare för arbetsmarknadens parter, jämnt fördelade
mellan fackföreningar och arbetsgivarorganisationer. Kommittén reformerades 1999 och
integrerades fullt ut i EU:s samordnade sysselsättningsstrategi. På grundval av ett gemensamt
bidrag från arbetsmarknadens parter till toppmötet i Laeken i december 2001 lanserade rådet
ett socialt trepartstoppmöte för tillväxt och sysselsättning i mars 2003 (rådets beslut 2003/174/
EG), som har ersatt Ständiga kommittén för sysselsättningen. Toppmötet underlättar ett löpande
samråd mellan rådet, kommissionen och arbetsmarknadens parter i ekonomiska, sociala och
sysselsättningspolitiska frågor. Det sammanträder minst en gång om året, och ett av mötena
måste hållas före Europeiska rådets vårmöte.
Genom toppmötet formaliserades en process som har pågått sedan 1997. I toppmötet deltar
nu officiellt det sittande ordförandeskapet i rådet och de två nästkommande ordförandeskapen,
kommissionen och arbetsmarknadens parter. De tre ordförandeskapen i rådet företräds i regel
av stats- eller regeringscheferna och arbetsmarknads- och socialministrarna. Kommissionen
företräds också av två personer, vanligtvis ordföranden och kommissionsledamoten med
ansvar för sysselsättning och socialpolitik. Arbetsmarknadens parter är uppdelade i två lika
stora delegationer med tio arbetstagarrepresentanter och tio arbetsgivarrepresentanter, och det
läggs särskild vikt vid en jämn könsfördelning. Varje delegation ska bestå av företrädare för
europeiska branschövergripande organisationer som företräder antingen allmänna intressen eller
arbetsledares, chefers eller små och medelstora företags mer specifika intressen på europeisk
nivå. För den tekniska samordningen svarar EFS när det gäller arbetstagardelegationen
och UNICE när det gäller arbetsgivardelegationen. Efter ratificeringen av Lissabonfördraget
erkänns det sociala trepartstoppmötet för tillväxt och sysselsättning nu i artikel 152 i EUF-
fördraget.

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

Europaparlamentet anser att dialogen mellan arbetsmarknadens parter är en grundläggande del
av medlemsstaternas traditioner och har krävt att ”trepartssamtalen” ges en mer framträdande
roll på europeisk nivå. Parlamentets utskott för sysselsättning och sociala frågor har ofta
uppmanat arbetsmarknadens parter på EU-nivå att lämna synpunkter innan ett betänkande
eller yttrande som rör arbetsmarknadens parter läggs fram. Parlamentet har även ofta
påmint kommissionen om att det behövs en konsekvent näringspolitik på EU-nivå, där
arbetsmarknadens parter bör spela en nyckelroll. Genom Lissabonfördraget infördes en tydlig
rätt för parlamentet att få information om genomförandet av kollektivavtal som ingås på
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unionsnivå (artikel 155 i EUF-fördraget) och om kommissionens initiativ för att främja
samarbetet mellan medlemsstaterna i enlighet med artikel 156 i EUF-fördraget, bland annat i
frågor som rör föreningsrätten och rätten till kollektivförhandlingar mellan arbetsgivare och
arbetstagare.
Mitt i den ekonomiska krisen har parlamentet påmint om att den sociala dialogen är avgörande
för att sysselsättningsmålen i Europa 2020-strategin ska kunna nås (2009/2220 (INI)). I
januari 2012 betonade parlamentet att rekommendationerna i den årliga tillväxtöversikten, med
dess fokus på finanspolitisk konsolidering, skulle hämma inte bara sysselsättningsskapandet
och den sociala välfärden utan även den sociala dialogen i sig. I sin resolution om den
europeiska planeringsterminen 2017[2] betonade parlamentet på nytt vikten av dialog mellan
arbetsmarknadens parter och begärde att deras roll i den nya processen för ekonomisk styrning
skulle stärkas. Sedan 2014 har deras deltagande på EU-nivå ökat något, men på nationell nivå
är bilden mer blandad, och på båda nivåerna anser arbetsmarknadens parter att deras deltagande
går ut på att ta emot information snarare än ett verkligt samråd. När det gäller de ekonomiska
anpassningsprogrammen i de länder som drabbats värst av krisen betonade parlamentet, i
sin resolution av den 13 mars 2014 om sysselsättningsaspekter och sociala aspekter av
trojkans (Europeiska centralbanken, kommissionen och Internationella valutafonden) roll
och verksamhet beträffande programländerna i euroområdet, att arbetsmarknadens parter på
nationell nivå borde ha rådfrågats om eller involverats i den ursprungliga utformningen av
programmen.
Parlamentet upprepade sin ståndpunkt i sin resolution av den 19 januari 2017 om en europeisk
pelare för sociala rättigheter[3], där kommissionen uppmanades att öka sitt konkreta stöd för att
stärka och respektera social dialog på alla nivåer och i alla sektorer.
Marion Schmid-Drüner
06/2017

[2]Antagna texter, P8_TA(2017)0039.
[3]Antagna texter, 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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