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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om atypiske arbejdskontrakter, jobsikkerhed, flexicurity og nye former for 
arbejdsmarkedsdialog
(2009/2220(INI))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens meddelelse "Den fælles forpligtelse til at løfte 
beskæftigelsen" (KOM(2009)0257),

 der henviser til Kommissionens meddelelse om "En europæisk økonomisk 
genopretningsplan" (KOM(2008)0800) og Parlamentets beslutning herom af 11. marts 
20091,

 der henviser til Kommissionens meddelelse om "Fremdrift i den europæiske 
genopretning" (KOM(2009)0114),

 der henviser til Kommissionens meddelelse om ”Reformpartnerskaber i et udvidet Europa 
- Øge den europæiske sociale dialogs bidrag” (KOM(2004)0557),

 der henviser til Kommissionens meddelelse "Mod fælles principper for flexicurity: Flere 
og bedre job ved hjælp af fleksibilitet og sikkerhed” (KOM(2007)0359) og Parlamentets 
beslutning herom af 29. november 20072,

 der henviser til Kommissionens grønbog om ”Modernisering af arbejdsretten med henblik 
på tackling af det 21. århundredes udfordringer” (KOM(2006)0708) og Parlamentets 
beslutning herom af 11. juli 20073,

 der henviser til Rådets konklusioner af 8. juni 2009 (flexicurity i krisetider),

 der henviser til rapporten fra flexicurity-missionen om ”Gennemførelse af fælles 
principper for flexicurity som led i Lissabonstrategiens cyklus 2008-2010” af 12. 
december 2008,

 der henviser til Rådets konklusioner (EPSCO) af 5.-6. december 2007,

 der henviser til de europæiske arbejdsmarkedsparters henstillinger i rapporten om de 
vigtigste udfordringer for de europæiske arbejdsmarkeder: Fælles analyse af de 
europæiske arbejdsmarkedsparter ("Key Challenges facing European Labour Markets: 
European Social Partners' Joint Analysis") af 18. oktober 2007,

 der henviser til forretningsordenens artikel 48,

 der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A7-

                                               
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0123.
2 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0574.
3 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0339.
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0000/2010),

A. der henviser til, at der siden 1990 er sket en betydelig stigning i atypiske arbejde, såsom 
deltidsarbejde, sæsonarbejde eller tidsbegrænset arbejde, midlertidigt vikarbureauarbejde, 
selvstændig erhvervsvirksomhed, selvstændigt arbejde eller hjemmearbejde og 
telearbejde, der fortsat betragtes som ”atypisk" arbejde,

B. der henviser til, at globaliseringen og den hurtige teknologiske udvikling medfører en 
vidtrækkende økonomisk omstrukturering, der giver anledning til ændringer i 
ansættelsesforholdene og i indholdet af arbejdstagernes opgaver, 

C. der henviser til, at den finansielle og økonomiske krise kan føre til ustabile 
arbejdsmarkeder og stigende social udstødelse,

D. der henviser til, at der bør udarbejdes en vidtfavnende og supplerende EU-tilgang med 
nøje fokus på et mix af politiske foranstaltninger, der støtter hinanden, inden for 
økonomisk politik og miljø-, beskæftigelses- og socialpolitik,

E. der henviser til, at arbejdsløshedstallet i EU's 27 medlemsstater er steget til 10 % (2009), 
hvilket også er niveauet i USA, og at arbejdsløsheden sandsynligvis ikke vil nå sit 
højdepunkt før anden halvdel af 2010, 

F. der henviser til, at en oversigt over ændringer i beskæftigelsen efter uddannelsesniveau 
viser, at antallet af lavtuddannede arbejdstagere er faldet i de seneste år,

G. der henviser til, at mellem en femtedel og en fjerdele af alle europæiske arbejdstagere i 
gennemsnit skifter job hvert år,

H. der henviser til, at overgangsprocentsatsen mellem arbejdsløshed og beskæftigelse er høj, 
idet en tredjedel af de arbejdsløse og 10 % af den ikke-erhvervsaktive befolkning finder et 
job inden et år;

I. der henviser til, at 45 % af alle arbejdsløshedsperioder i EU’s 27 medlemsstater varer 
længere end et år sammenlignet med 10 % i USA,

J. der henviser til, at jobomsætningen er højere blandt kvinder end mænd (5 procentpoints 
forskel) og blandt unge arbejdstagere (under 24 år) og aftager med et stigende 
uddannelsesniveau,

K. der henviser til, at der i visse medlemsstater har været en stigning i antallet af illegalt 
arbejde, hvilket kunne føre til alvorlige økonomiske, sociale og politiske problemer, 

L. der henviser til, at vurderingen af flexicurity er kompliceret og kræver en holistisk 
strategi, der viser kombinationen af og samspillet mellem de fire dimensioner i kontrakter, 
livslang læring, aktive arbejdsmarkedspolitikker og moderne sociale sikringsordninger,

M. der henviser til at det er nødvendigt med aktivt fremme af lige muligheder for kvinder og 
mænd inden for beskæftigelsespolitikken,

N. der henviser til, at den sociale dialog har udviklet sig forskelligt i Europa, idet de stigende 
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økonomiske og finansielle vanskeligheder generelt har ført til intensiverede 
trepartsdialoger,

A. Atypiske kontrakter

1. opfordrer forårstopmødet i Det Europæiske Råd til at give klar vejledning om og træffe 
konkrete foranstaltninger til at beskytte beskæftigelsen og skabe jobmuligheder som led i 
en ambitiøs EU2020-strategi;

2. opfordrer Kommissionen til at fortsætte med flexicurity-missionens indsats med at bistå 
medlemsstaterne med at fremme flexicurity-principperne og påpeger, at gensidig læring 
og udveksling af bedste praksis såvel som den åbne koordinationsmetode er vigtige 
instrumenter til samordning af medlemsstaternes forskellige politiske tiltag; 

3. glæder sig over den store mangfoldighed af arbejdsmarkedstraditioner, kontraktformer og 
forretningsmodeller på arbejdsmarkederne;

4. henstiller, at prioriteterne ved en arbejdsretsreform, hvor dette er nødvendigt, bør fokusere 
på: udvidelse af beskyttelsen af arbejdstagere med atypiske arbejdskontrakter, 
klarlæggelse af situationen med hensyn til afhængig beskæftigelse, bekæmpelse af illegalt 
arbejde og lettelse af overgangen mellem skiftende beskæftigelsesforhold og 
arbejdsløshed;

5. tilskynder medlemsstaterne til at udvikle nye former for adgang til beskæftigelse via 
udformningen af nye arbejdsretsbestemmelser, der f.eks. omfatter "distancearbejde”, 
kontrakter til ”specielle formål” og ”missions”-kontrakter;

6. bemærker, at stigningen i andelen af ikke-standardkontrakter eller atypiske kontrakter er 
stærkt køns- og generationsbestemt, da kvinder, ældre og også unge arbejdstagere er 
uforholdsmæssigt stærkt repræsenteret inden for ikke-standardformer for beskæftigelse; 
opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at bekæmpe og overvåge den manglende 
balance;

7. opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre direktiv 97/81/EF og direktiv 99/79/EF;

8. glæder sig over vedtagelsen af direktiv 2008/104/EF og opfordrer til en hurtig 
gennemførelse heraf;

9. understreger, at ikke-standardformer for beskæftigelse skal ledsages af støtte til 
arbejdstagere, som er i færd med at skifte fra et job til et andet eller fra en jobstatus til en 
anden;

10. tilskynder medlemsstaterne til at udarbejde en aktiv interventionspolitik, der giver de 
arbejdstagere, som genindtræder på arbejdsmarkedet, ret til personlig støtte i den periode, 
der er strengt nødvendig for dem for at blive bedre beskæftigelsesegnede via uddannelse 
og omskoling; henviser til, at arbejdsløse bør genindtræde hurtigt på arbejdsmarkedet, selv 
om deres kontrakter er atypiske, idet den vigtigste faktor er at beholde folk på 
arbejdsmarkedet; 
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11. opfordrer Kommissionen til at analysere og overvåge de forskellige instrumenttyper, der 
udvikles inden for de nationale aktiveringspolitikker;

12. opfordrer indtrængende Unionen og medlemsstaterne til at fjerne illegal beskæftigelse og 
mener, at gennemførelse af flexicurity-strategier kan bidraget til at bekæmpe illegal 
beskæftigelse og gøre ”meget atypiske” arbejdsformer mindre risikable;

13. understreger behovet for at skabe jobs af høj kvalitet, herunder grønne jobs, og at sikre 
social samhørighed; mener derfor, at folk vil være mere tilbøjelige til at acceptere den 
indsats, der kræves af dem, hvis denne indsats opfattes som retfærdig og desuden fremmer 
beskæftigelse og social integration;

B. Flexicurity og sikrede erhvervsmæssige tilgange

14. mener, at flexicurity bør defineres som en kombination af fleksibilitet og sikkerhed på 
arbejdsmarkedet, der bidrager til at øge både produktivitet og arbejdspladsernes kvalitet 
ved at garantere sikkerhed og samtidig give virksomhederne den nødvendige fleksibilitet 
til at skabe arbejdspladser som følge af de ændrede behov på markedet; mener, at kravene 
om fleksibilitet og sikkerhed ikke er i strid med hinanden, men derimod at de styrker 
hinanden indbyrdes;

15. mener, at gennemførelsen af flexicurity især under den nuværende økonomiske situation, 
er endnu mere nødvendig, og minder om, at anvendelsen af fleksibilitetsprincipper kræver 
ambitiøse strukturreformer, der er baseret på grundlæggende enighed; 

16. mener, at virksomhederne ikke har tillid til arbejdsmarkedet og betragter det som 
upålideligt under den nuværende økonomiske krise, og at de mangler visioner på lang sigt;

17. opfordrer som et led i den moderne tilrettelæggelse af arbejdet til fleksible og sikre 
kontrakter; mener ikke desto mindre, at tidsubestemte arbejdskontrakter bør være den 
vigtigste kontraktform under hensyntagen til, at visse mennesker foretrækker atypiske 
kontrakter, hvilket især gælder for studerende eller unge, som har brug for forskellige 
erfaringer;

18. fordømmer den utilladelige erstatning af regulære ansættelsesforhold med atypiske 
kontraktformer, der er til skade for offentligheden, arbejdstagere og konkurrenter; 
understreger, at sådanne kontraktformer er i modstrid med den europæiske socialmodel;

19. er stærkt overbevist om, at enhver form for arbejde under hensyntagen til de forskellige 
traditioner i medlemsstaterne, bør ledsages af en række grundlæggende rettigheder, som 
bør omfatte: ligebehandling inden for beskæftigelse, sundheds- og sikkerhedsbeskyttelse 
af arbejdstagerne og arbejdstids-/hviletidsbestemmelser, organisations- og 
repræsentationsfrihed, overenskomstforhandlinger, kollektive foranstaltninger og adgang 
til uddannelse;

20. opfordrer EU og medlemsstaterne til at øge deres indsats med hensyn til investeringer i 
kvalifikationer og uddannelse for at støtte en bæredygtig beskæftigelse; opfordrer derfor 
medlemsstaterne til at investere i humankapital ved aktivt at gennemføre og finansiere 
strategier for livslang læring;
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21. opfordrer medlemsstaterne til at iværksætte politikker, der gør det muligt for mennesker at 
forene et fleksibelt arbejde og familieliv på en bedre måde, og sikre, at åbningstiderne i 
børnepasningsfaciliteter er afstemt efter arbejdstiderne;

22. anbefaler kraftigt, at EU's beskæftigelsesinitiativer indbefatter en hurtig indgriben på det 
tidspunkt, hvor der rent faktisk nedlægges arbejdspladser, ikke mindst for at mindske 
risikoen for, at folk udelukkes fra arbejdsmarkedet;

23. opfordrer medlemsstaterne til at styrke aktiveringsordninger, især for lavtuddannede, via 
personlig rådgivning, intensiv (om)skoling af arbejdstagere, subventionerede 
arbejdspladser og etableringsstøtte til selvstændige og virksomheder;

24. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fjerne de administrative byrder for at 
forbedre virksomhedsmiljøet, især for SMV’er;

25. opfordrer medlemsstaterne til at aflægge beretning om, hvor langt man er nået med 
gennemførelsen af flexicurity-tilgangene; 

C. Nye former for social dialog

26. mener, at formel anerkendelse af arbejdsmarkedsparternes rolle i den nye traktat betyder 
fremskridt, eftersom den anerkender deres autonomi og på ny bekræfter, at deres støtte til 
fremme af den sociale dialog er vigtig;

27. mener, at anerkendelsen af trepartstopmødet for vækst og beskæftigelse som et 
institutionelt organ bidrager til, at arbejdsmarkedets parter inddrages i EU’s økonomiske 
politik;

28. mener, at de europæiske og nationale arbejdsmarkedsparters bidrag til opnåelse af 
EU2020-strategien er særdeles vigtig, for så vidt angår opnåelse af beskæftigelsesmålene 
og gennemførelse af flexicurity-dagsordenen;

29. opfordrer de nationale arbejdsmarkedsparter til at overvinde forbeholdene mod 
”outsidere” (ansatte med atypiske eller ”meget atypiske” kontrakter) og at afveje deres 
rettigheder og krav om social beskyttelse med ”insidernes”;

30. opfordrer arbejdsmarkedets parter på europæisk og nationalt plan til at støtte investeringer 
i strategier for livslang læring;

31. bemærker, at arbejdsmarkedsparternes inddragelse i udformningen og gennemførelsen af 
politikker er forskellig fra medlemsstat til medlemsstat, men at tendensen generelt går i 
retning af anvendelsen af et bredere mix af instrumenter med henblik på at nå de politiske 
mål; mener, at kvaliteten af den sociale og institutionelle støtte, som arbejdsmarkedets 
parter nyder, sandsynligvis er den afgørende faktor for kvaliteten af deres bidrag;

32. mener, at overenskomstforhandlinger har vist sig at være et effektivt instrument til 
bevarelse af beskæftigelsen, og at de gør det muligt for virksomheder at finde frem til 
fleksible løsninger i forbindelse med overvindelsen af den økonomiske nedgang;

33. er overbevist om, at regeringernes rolle er afgørende for, at der skabes forudsætninger for 
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inklusive og effektive overenskomstforhandlinger og trepartsstrukturer, således at 
arbejdsmarkedets parter inddrages i udformningen af offentlige politikker i 
overensstemmelse med national praksis og nationale traditioner;

34. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Udvalget for 
Social Beskyttelse, EU's Beskæftigelsesudvalg og medlemsstaternes og kandidatlandenes 
regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Den Europæiske Union og dens medlemsstater står over for en svær finansiel, økonomisk og 
social krise, og det er nødvendigt, at der gøres en stor indsats for at beskytte så mange 
arbejdspladser og så stor beskæftigelse i Europa som muligt.

Ordføreren er overbevist om, at de europæiske socialmodeller, hvis mål er en bæredygtig 
vækst, fuld beskæftigelse, socialt fremskridt, velfærd og social beskyttelse, er i stand til at 
styre Den Europæiske Union og dens medlemsstater gennem krisen.

Hvis vi skal komme igennem denne krise og beskytte beskæftigelsen, forhindre 
massearbejdsløshed og hjælpe arbejdsløse med at finde nye jobs, er det nødvendigt, at vi 
intensiverer vores indsats for at investere i kvalifikationer, uddannelse og bæredygtig 
jobskabelse.

I betragtning af ovennævnte forventer ordføreren en aftale under forårstopmødet i Det 
Europæiske Råd i 2010 om klar styring og konkrete foranstaltninger til at beskytte 
beskæftigelsen og skabe jobmuligheder som led i EU2020-strategien.

Inden for EU2020-strategien bør målet være en effektiv iværksættelse af et omfattende EU-
beskæftigelsesinitiativ, idet der sørges for, at der afgiftsfrit kan etableres virksomhed hvor 
som helst i EU inden for tre dage, og at formaliteterne vedrørende ansættelse af de første 
ansatte kan opfyldes dels gennem et enkelt adgangssted og dels gennem styrkelse af 
aktiveringsordninger, især for lavtuddannede arbejdstagere, gennem personlig rådgivning, 
intensiv efteruddannelse og opkvalificering, lærlingeordninger, jobtilskud og støtteydelser til 
selvstændige og virksomheder; støtter endvidere Kommissionens bevilling af midler fra Den 
Europæiske Socialfond til at fremme udviklingen og tilpasningen af arbejdskompetencer.

Dette beskæftigelsesinitiativ bør indbefatte en hurtig indgriben på det tidspunkt, hvor der reelt 
nedlægges arbejdspladser, ikke mindst for at mindske risikoen for, at de afskedigede 
udelukkes fra arbejdsmarkedet. Sådanne indgreb vil kræve en omfattende investering i 
erhvervsuddannelse, herunder et større antal uddannelsesudbydere samtidig med, at der 
fokuseres på bedre samordning mellem uddannelse og programmer for tilbagevenden til 
arbejdsmarkedet, og der bør ikke kun gøres brug af foranstaltninger på kort sigt, men det bør 
også tilstræbes at gøre det muligt at opnå kvalifikationer på højt niveau for at hæve det 
overordnede kvalifikationsniveau inden for Den Europæiske Union og for at reagere på den 
nuværende økonomiske situations skiftende behov.

Ordføreren mener derfor, at folk vil være mere tilbøjelige til at acceptere den indsats, der 
kræves af dem, hvis denne indsats dels opfattes som retfærdig og dels garanterer 
beskæftigelse og social integration. Derfor er det nødvendigt, at medlemsstaterne investerer i 
humankapital ved aktivt at gennemføre strategier for livslang læring og yde yderligere 
finansiel støtte. Således er det nødvendigt, at arbejdsmarkedets parter på europæisk og 
nationalt plan støtter investeringerne i strategier for livslang læring. Et nationalt mål for 
regeringernes og arbejdsmarkedsparternes finansielle investeringer i livslang læring bidrager 
til at sikre beskæftigelsestilgange.

Ordføreren er overbevist om, at det er nødvendigt med aktivt fremme af lige muligheder for 
mænd og kvinder inden for beskæftigelses- og socialpolitikken.



PE439.183v02-00 10/11 PR\808006DA.doc

DA

Fakta

Det samlede arbejdsløshedstal i 2009 steg i EU’s 27 medlemsstater fra 8 % til 9,6 % (for 
mænd fra 7,8 % til 9,8 % og for kvinder fra 8,1 % til 9,3 %).

I de seneste år er det samlede antal beskæftigede med deltidsarbejde forblevet højt og stabilt, 
hvor andelen heraf er højere i de 15 gamle EU-medlemsstater end i de nye medlemslande. 
Andelen af deltidsarbejdende er steget i EU’s 27 medlemsstater med 0,5 procentpoints i løbet 
af 2009 sammenlignet med 2008.  Dette er en relativ stor stigning i betragtning af, at den 
samlede stigning kun var på 0,1 procentpoint mellem 2006 og 2008. I 2008 havde over 18 % 
af de samlede erhvervsaktive i EU’s 27 medlemsstater deltidsarbejde (31 % af det samlede 
antal erhvervsaktive kvinder og næsten 8 % af de erhvervsaktive mænd), og ud af det samlede 
antal erhvervsaktive, der har deltidsarbejde, gør omkring 23 % dette ufrivilligt (næsten 30 % 
af mændene og flere end 22 % af kvinderne). Hovedårsagen til dette ufrivillige deltidsarbejde 
(24 % af de ufrivilligt deltidsbeskæftigede) er, at disse personer ikke var i stand til at finde et 
fuldtidsarbejde.

Arbejdstagere med tidsbegrænsede kontrakter er mere følsomme over for den økonomiske 
situation. Det samlede antal arbejdstagere i EU’s 27 medlemsstater på en midlertidig kontrakt 
faldt med 1,7 mio. mellem 2007 og 2009. Dette udgør en nedgang på omkring 6,3 %, hvilket 
er meget højere end nedgangen på 1,3 % i antallet af arbejdstagere med en tidsubegrænset 
kontrakt i samme periode.

Antallet af selvstændige er faldet siden 2000 men har været stabilt i de seneste år. I 2007 var 
flere end 15 % af de samlede erhvervsaktive i EU’s 27 medlemsstater selvstændige (med en 
forskel mellem mænd og kvinder på omkring 6 procentpoints) sammenlignet med omkring 
7 % i USA.

Af det samlede antal erhvervsaktive havde omkring 14 % midlertidig beskæftigelse (2008). 
Hovedårsagerne er, at de erhvervsaktive er beskæftiget inden for undervisning og uddannelse, 
eller at de ikke har været i stand til at finde et fast job.

Omkring 5 % af de samlede erhvervsaktive arbejder hjemmefra (2008).

Flexicurity

Atypisk arbejde henviser til de ansættelsesforhold, der ikke er i overensstemmelse med 
standardmodellen, dvs. den ”typiske” model med regulær tidsubegrænset 
fuldtidsbeskæftigelse hos en enkelt arbejdsgiver over et langt tidsrum.   Fleksible kontrakter 
er et instrument, der anvendes i medlemsstaterne som en del af beskæftigelsespolitikkerne, og 
som har hjulpet arbejdsløse med at finde et job. Der er dukket “meget atypiske” 
ansættelsesformer op (dvs. ansættelseskontrakter, der løber over mindre end seks måneder, en 
arbejdstid på under 10 timer og ikke-skriftlige ansættelseskontrakter).  Disse former for 
beskæftigelse er mest almindelig blandt unge (19-29 år) og ældre (over 50 år) arbejdstagere, 
kvinder og lavtuddannede. Arbejdstagere med “meget atypiske” ansættelsesformer modtager 
mindre uddannelse, har mere begrænsede karrieremuligheder og lavere indkomst 
sammenlignet med andre kategorier af arbejdstagere, hvorved de har en mere usikker 
ansættelsesprofil.
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Ordføreren er overbevist om, at medlemsstaterne bør overvåge og analysere udviklingen 
inden for alle kontraktformer.

Ordføreren er overbevist om, at den energiske gennemførelse af flexicurity-strategier kan 
bidrage til at bekæmpe illegalt arbejde og afbøde den usikre situation i forbindelse med 
”meget atypiske” ansættelsesformer. Det er som et led i flexicurity-strategien bedre at 
fokusere på overgangen til jobs af god kvalitet i stedet for at bevare arbejdspladser. 
Medlemsstaterne bør inden for denne ramme investere i aktive arbejdsmarkedspolitikker og 
reformer af institutioner. Endvidere er ordføreren overbevist om, at medlemsstaterne bør 
foretage en kritisk analyse af bestemmelserne om beskæftigelsessikkerhed, eftersom de 
indeholder en forklaring på de store forskelle mellem medlemsstaterne i tilfælde af 
langtidsarbejdsløshed og ansættelsesforholds varighed.

Ordføreren er overbevist om, at der er en vigtig kønsdimension i debatten om atypisk arbejde, 
eftersom mænd er uforholdsmæssigt repræsenteret inden for normale ansættelsesforhold og et 
stigende antal kvinder i arbejdsstyrken arbejder på atypiske betingelser.

Den sociale dialog

Ordføreren mener, at formel anerkendelse af arbejdsmarkedsparternes rolle i den nye traktat 
betyder fremskridt, eftersom den anerkender deres autonomi og på ny bekræfter den støtte, 
som Den Europæiske Union skal yde med henblik på fremme af den sociale dialog. 
Anerkendelsen af trepartstopmødet for vækst og beskæftigelse som et institutionelt organ 
bidrager til, at arbejdsmarkedets parter inddrages i Den Europæiske Unions økonomiske 
politik.

De europæiske og nationale arbejdsmarkedsparters bidrag til gennemførelsen af EU2020-
strategien er særdeles vigtig, for så vidt angår opnåelse af beskæftigelsesmålene og 
gennemførelse af flexicurity-dagsordenen. Derfor er det nødvendigt, at arbejdsmarkedets 
parter på nationalt plan overvinder forbeholdene mod ”outsidere” (ansatte med atypiske eller 
”meget atypiske” kontrakter) og afvejer deres rettigheder og krav om social beskyttelse med 
”insidernes”.

Overenskomstforhandlinger på sektorniveau er det vigtigste forhandlingsniveau i de fleste 
vesteuropæiske lande og i adskillige øst- og centraleuropæiske lande.

Der er betydelige forskelle med hensyn til, hvorledes arbejdsmarkedets parter inddrages i 
udformningen af de nationale krisestyringsforanstaltninger alt afhængig af landenes 
arbejdsmarkedstraditioner og –strukturer og af de foranstaltninger, der træffes. I adskillige 
lande har arbejdsmarkedets parter klaget over, at de ikke er blevet inddraget i og hørt om 
forberedelsen af regeringsforanstaltninger.

Selv om der er forskelle i, hvorledes arbejdsmarkedets parter inddrages i udformningen og 
gennemførelsen af politikker, er der generelt en tendens til at anvende et bredere mix af 
instrumenter med henblik på at nå de politiske mål. Kvaliteten af den sociale og institutionelle 
støtte, som arbejdsmarkedets parter nyder, er sandsynligvis den afgørende faktor for 
kvaliteten af arbejdsmarkedsparternes bidrag til EU2020-strategien.


