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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over atypische arbeidsovereenkomsten, verzekerde beroepstrajecten,  flexizekerheid en 
nieuwe vormen van sociale dialoog
(2009/2220(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie “Een gezamenlijk engagement voor de 
werkgelegenheid" (COM(2009)0257),

– gezien de mededeling van de Commissie “Een Europees economisch herstelplan” 
(COM(2008)0800) en de desbetreffende resolutie van het Parlement van 11 maart 20091,

– gezien de mededeling van de Commissie "Op weg naar Europees herstel" 
(COM(2009)0114),

– gezien de mededeling van de Commissie “Partnerschap voor veranderingen in een 
uitgebreid Europa – Een grotere inbreng van de Europese sociale dialoog” 
(COM(2004)0557,

– gezien de mededeling van de Commissie “Naar gemeenschappelijke beginselen inzake 
flexizekerheid:    meer en betere banen door flexibiliteit en zekerheid” (COM(2007)0359) 
en de desbetreffende resolutie van het Parlement van 29 november 20072,

– onder verwijzing naar het Groenboek van de Commissie “De modernisering van het 
arbeidsrecht met het oog op de uitdagingen van de 21ste eeuw’ (COM(2006)0708) en de 
desbetreffende resolutie van het Parlement van 11 juli 20073,

– gezien de conclusies van de Raad van 8 juni 2009 (flexizekerheid in tijden van crisis),
– gezien het verslag van de missie “Flexizekerheid”, “Toepassing van de 

gemeenschappelijke beginselen van flexizekerheid in het kader van de cyclus 2008-2010 
van de strategie van Lissabon” van 12 december 2008,

– gezien de conclusies van de Raad EPSCO van 5/6 december 2007,
– gezien de aanbevelingen van de Europese sociale partners in het verslag “Belangrijkste 

uitdagingen voor de Europese arbeidsmarkten: een gezamenlijke analyse van de sociale 
partners” van 18 oktober 2007,

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,
–  gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A7-0000/2010),

A. overwegende dat niet-traditionele arbeidsvormen, zoals deeltijdwerk, onregelmatig werk 
of werk voor bepaalde tijd, uitzendwerk, onbezoldigd werk, werk als zelfstandige, 
thuiswerk en telewerk sinds 1990 weliswaar aanzienlijk zijn toegenomen, maar nog steeds 
worden gezien als “atypische” arbeidsvormen,  

B. overwegende dat de mondialisering en de snelle technologische ontwikkelingen leiden tot 
                                               
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2009)0123.
2 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0574.
3 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0339.
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verregaande economische herstructureringen, die veranderingen in de 
arbeidsverhoudingen en de inhoud van de taken van de werknemers met zich brengen, 

C. overwegende dat de financiële en economische crisis tot onstabiliteit op de 
arbeidsmarkten en een toename van sociale uitsluiting kan leiden, 

D. overwegende dat een omvangrijke en aanvullende EU-aanpak moet worden ontwikkeld 
waarbij duidelijk het accent wordt gelegd op een mix van elkaar onderling ondersteunende 
maatregelen op het gebied van het economisch, milieu-, werkgelegenheids- en sociaal 
beleid,

E. overwegende  dat het werkloosheidspercentage in de EU-27 in 2009 tot 10% is gestegen 
en op hetzelfde niveau uitkomt als in de VS, en dat de werkloosheid waarschijnlijk niet 
voor de tweede helft van het jaar 2010 haar hoogtepunt zal bereiken,  

F. overwegende dat uit een analyse van de veranderingen op de arbeidsmarkt naar 
opleidingsniveau is gebleken dat het aantal laaggeschoolden in het arbeidsproces de 
laatste jaren is afgenomen, 

G. overwegende dat jaarlijks gemiddeld tussen een vijfde en een vierde van alle Europese 
werknemers van baan wisselen, 

H. overwegende dat het overgangspercentage tussen werkloosheid en werkgelegenheid hoog 
is, waarbij een derde van de werklozen  en 10% van de inactieve bevolking binnen een 
jaar een baan vinden, 

I. overwegende dat in de EU-27 45% van de perioden van werkloosheid langer dan een jaar 
duren, tegen circa 10% in de Verenigde Staten,  

J. overwegende dat het personeelsverloop hoger is bij vrouwen dan bij mannen (een verschil 
van vijf procentpunten) en onder jongere werknemers (onder de 24 jaar) alsook bij een 
hoger  opleidingsniveau afneemt, 

K. overwegende dat in een aantal lidstaten de omvang van zwartwerk is toegenomen, hetgeen 
tot ernstige economische, sociale en politieke problemen zou kunnen leiden,            

L. overwegende dat de evaluatie van flexizekerheid complex is en een allesomvattende 
aanpak met het oog op de combinatie van en  interactie tussen de vier dimensies ervan, te 
weten contractuele regelingen, levenslang leren, actief arbeidsmarktbeleid en moderne 
socialezekerheidsstelsels, cruciaal is, 

M. overwegende dat in het kader van het werkgelegenheidsbeleid gelijke kansen voor 
vrouwen en mannen actief moeten worden bevorderd, 

N. overwegende dat de sociale dialoog zich in Europa weliswaar op verschillende wijzen 
heeft ontwikkeld, doch dat de toenemende economische en financiële problemen tot een 
intensievere tripartiete dialoog hebben geleid,

A. Atypische arbeidsovereenkomsten
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1. verzoekt de Europese Raad om tijdens zijn Voorjaarstop 2010 duidelijke richtsnoeren en 
concrete maatregelen vast te stellen voor het behoud van de werkgelegenheid en het 
scheppen van nieuwe banen in het kader van een ambitieuze EU2020-Strategie; 

2. verzoekt de Commissie de inspanningen van de missie Flexizekerheid ter ondersteuning 
van  de lidstaten bij de bevordering van de beginselen van flexizekerheid voort te zetten 
en wijst erop dat wederzijdse ervaringen en onderlinge uitwisseling van goede praktijken, 
alsook de opencoördinatiemethode, essentiële instrumenten voor de coördinatie van de 
onderscheiden beleidsaanpak van de lidstaten zijn;   

3. staat positief tegenover de grote verscheidenheid aan arbeidsmarkttradities, 
contractvormen en bedrijfsmodellen die op de arbeidsmarkten bestaan;

4. pleit ervoor dat bij de hervorming van het arbeidsrecht, daar waar nodig, het accent wordt 
gelegd op de volgende prioriteiten: uitbreiding van de bescherming van werknemers met 
atypische arbeidsvormen, verduidelijking van de situatie van loonarbeid,   bestrijding van 
zwartwerk,  en vergemakkelijking van de overgang tussen verschillende situaties van 
werkgelegenheid en werkloosheid;

5. spoort de lidstaten ertoe aan nieuwe modaliteiten voor toegang tot werkgelegenheid te 
ontwikkelen door nieuwe arbeidsrechtelijke bepalingen voor bijvoorbeeld  “telewerk”, 
“overeenkomsten met een specifiek doel” en “op opdrachten gebaseerde  
overeenkomsten” uit te werken;

6. merkt op dat het toenemend aandeel niet-standaard of atypische arbeidsovereenkomsten 
een sterke gender- en generatiegerelateerde dimensie heeft, aangezien vrouwen, oudere en 
ook jongere werknemers onevenredig sterk in atypische arbeidsvormen zijn 
vertegenwoordigd;  verzoekt de Commissie en de lidstaten dit gebrek aan evenwicht tegen 
te gaan en op de voet te volgen;

7. verzoekt de lidstaten Richtlijnen 97/81/EG en 99/70/EG ten uitvoer te leggen;

8. is verheugd over de goedkeuring van Richtlijn 2008/104/EG en dringt aan op een prompte 
tenuitvoerlegging ervan;

9. onderstreept dat atypische arbeidsvormen hand in hand moeten gaan met ondersteuning 
van werknemers die zich in een overgangsfase van de ene baan naar de andere of van het 
ene beroep naar het andere bevinden; 

10. spoort de lidstaten ertoe aan een actief interventiebeleid te ontwikkelen in het kader 
waarvan  op de arbeidsmarkt terugkerende werknemers recht op individuele steun krijgen 
gedurende een voor hen strikt noodzakelijk periode om hun arbeidsbekwaamheid door 
opleiding en omscholing te verbeteren;  is van oordeel dat werklozen snel op de 
arbeidsmarkt moeten terugkeren, zelfs met  atypische arbeidsovereenkomsten, aangezien 
behoud van de werkgelegenheid het allerbelangrijkst is;

11. verzoekt de Commissie de verschillende soorten instrumenten die in het kader van de 
nationale activeringsmaatregelen worden ingezet, te analyseren en op de voet te volgen; 
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12. verzoekt de Unie en de lidstaten zwartwerk uit te bannen en is van oordeel dat de 
invoering van flexizekerheidsstrategieën ertoe kan bijdragen dat dit verschijnsel wordt 
bestreden en “zeer atypische” arbeidsvormen een minder precair karakter krijgen; 

13. onderstreept de noodzaak kwalitatief hoogwaardige arbeidsplaatsen, met inbegrip van 
groene arbeidsplaatsen, te creëren en de sociale cohesie te waarborgen; is bijgevolg van 
mening dat mensen de van hen verlangde inspanningen gemakkelijker accepteren, 
wanneer deze inspanningen enerzijds als eerlijk en anderzijds als een bijdrage aan het 
arbeidsproces en de sociale integratie worden ervaren;  

B. Flexizekerheid en verzekerde beroepstrajecten 

14. is van oordeel dat flexizekerheid moet worden gedefinieerd als een combinatie van 
flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt, waarmee kan worden bijgedragen aan een 
verhoging van zowel de productiviteit als de kwaliteit van de arbeidsplaatsen door de 
zekerheid ervan te garanderen, terwijl de ondernemingen tegelijkertijd de nodige 
flexibiliteit krijgen om in reactie op de veranderende marktbehoeften arbeidsplaatsen te 
scheppen;    is van mening dat de vereisten inzake flexibiliteit en zekerheid elkaar niet 
tegenspreken en elkaar wederzijds versterken;

15. is van oordeel dat met name in de huidige economische context de invoering van 
flexizekerheid des te noodzakelijker is; herinnert eraan dat voor de toepassing van de 
flexizekerheidsbeginselen ambitieuze structurele hervormingen op basis van een solide 
consensus vereist zijn;

16. gelooft dat het bedrijfsleven geen vertrouwen in de arbeidsmarkt heeft,  deze in het licht 
van de huidige economische crisis als niet erg betrouwbaar beschouwt en geen 
langetermijnvisie heeft;

17. dringt erop aan dat in het kader van een moderne arbeidsorganisatie flexibele en veilige 
contractuele regelingen worden gecreëerd; is desalniettemin van oordeel dat 
arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd de belangrijkste arbeidsovereenkomsten 
moeten blijven, hetgeen evenwel niet wegneemt dat sommige mensen, met name 
studenten en jongeren die met het oog op een diversiteit aan ervaring, de voorkeur geven 
aan atypische arbeidscontracten;

18. veroordeelt de abusievelijke omzetting van vaste arbeidscontracten in atypische 
arbeidsovereenkomsten ten koste van de gemeenschap, de werknemers en de 
concurrenten; onderstreept dat deze arbeidsovereenkomsten afbreuk doen aan het 
Europees sociaal model;

19. is er vast van overtuigd dat, met inachtneming van de verschillende tradities in de 
lidstaten,  elke vorm van arbeidsverhoudingen gepaard moet gaan met een basisbestand 
aan rechten waaronder:  gelijke behandeling bij tewerkstelling,  bescherming van de 
gezondheid en de veiligheid van de werknemers, arbeidstijd-/rusttijdregelingen, vrijheid 
van vereniging en vertegenwoordiging, CAO-onderhandelingen, collectieve acties en 
toegang tot beroepsopleiding; 

20. verzoekt de EU en de lidstaten hun inspanningen voor wat betreft investeringen in 
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vaardigheden en beroepsopleiding ter ondersteuning van duurzame werkgelegenheid op te 
voeren; roept de lidstaten bijgevolg op in menselijk kapitaal te investeren door een 
krachtige tenuitvoerlegging en financiering van de strategieën voor levenslang leren;

21. verzoekt de lidstaten maatregelen te nemen die het de mensen mogelijk maakt flexibel 
werk en gezinsleven beter met elkaar te combineren, door ervoor te zorgen dat de 
openingstijden van kinderopvangfaciliteiten op de werktijden zijn afgestemd;

22. pleit er nadrukkelijk voor dat in het EU-werkgelegenheidsinitiatief een snellereactie-
mechanisme wordt opgenomen voor het moment waarop de arbeidsplaatsen daadwerkelijk 
verloren gaan, met name om het risico te beperken dat mensen van de arbeidsmarkt 
worden uitgesloten; 

23. verzoekt de lidstaten de activeringsprogramma’s, met name voor minder gekwalificeerde 
werknemers, uit te breiden en wel door persoonlijk advies, een intensieve (her)scholing 
van werknemers, gesubsidieerde arbeidsplaatsen en subsidies voor startende zelfstandigen 
en bedrijven;

24. verzoekt de Commissie en de lidstaten administratieve rompslomp af te schaffen ten einde 
het ondernemingsklimaat, met name voor het MKB, te verbeteren;

25. verzoekt de lidstaten verslag uit te brengen over de stand van zaken met betrekking tot de 
tenuitvoerlegging van de flexizekerheidstrajecten;

C. Nieuwe vormen van sociale dialoog
26. is van oordeel dat de officiële erkenning van de rol van de sociale partners in het nieuwe 

Verdrag vooruitgang betekent, aangezien hiermee hun autonomie wordt erkend en het 
belang van hun steun bij de bevordering van de sociale dialoog wordt bevestigd; 

27. is van mening dat de erkenning van de Tripartiete Top voor Groei en Werkgelegenheid als 
een institutioneel orgaan ertoe bijdraagt dat de sociale partners bij het economisch beleid 
van de EU worden betrokken; 

28. is van mening dat de bijdrage van de Europese en nationale sociale partners aan de 
verwezenlijking van de EU2020-Strategie voor wat betreft het bereiken van de 
werkgelegenheidsdoelstellingen en de tenuitvoerlegging van de flexizekerheidsagenda van 
bijzonder belang is;

29. dringt er bij de nationale sociale partners op aan hun bezwaren tegen “outsiders” 
(werknemers met atypische of “zeer atypische” arbeidscontracten) te laten varen en een 
evenwicht te vinden tussen de rechten en sociale bescherming van laatstgenoemden en die 
van “insiders”;

30. verzoekt de Europese en nationale sociale partners de investeringen in strategieën voor 
levenslang leren te steunen;

31. constateert dat de deelname van de sociale partners aan de beleidsbepaling en -
implementatie in de lidstaten aanzienlijk varieert, maar dat er een algemene tendens is 
naar het gebruik van een grotere mix aan instrumenten voor de verwezenlijking van 
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beleidsdoelstellingen;   is van mening dat de kwaliteit van de sociale en institutionele 
steun die de sociale partners genieten waarschijnlijk de belangrijkste factor is van de 
kwaliteit van hun bijdrage;

32. is van oordeel dat de collectieve onderhandelingen een doeltreffend instrument zijn 
gebleken voor het behoud van de werkgelegenheid en zij het de bedrijven mogelijk maken 
flexibele oplossingen te vinden om de economische recessie het hoofd te bieden;

33. is ervan overtuigd dat de rol van de regeringen doorslaggevend is voor het scheppen van 
de voorwaarden voor integratieve en doeltreffende CAO-onderhandelingen alsook de 
tripartiete onderhandelingsstructuren die de sociale partners betrekken bij de uitstippeling 
van het overheidsbeleid,  overeenkomstig de nationale praktijken en tradities;

34. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, het 
Europees Comité voor sociale bescherming, het Europees Werkgelegenheidscomité en de 
regeringen en parlementen van de lidstaten en de kandidaat-lidstaten.
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TOELICHTING

De Europese Unie en haar lidstaten bevinden zich in een ernstige financiële, economische en 
sociale crisis en moeten enorme inspanningen leveren om zo veel mogelijk arbeidsplaatsen in 
Europa te behouden.

De rapporteur is ervan overtuigd dat het Europees sociaal model, met zijn doelstellingen van 
duurzame groei, volledige werkgelegenheid, sociale vooruitgang, welvaart en sociale 
bescherming, de Europese Unie en haar lidstaten door de crisis kan loodsen. 

Om de crisis het hoofd te bieden en de werkgelegenheid te handhaven, massale werkloosheid 
te voorkomen en werklozen nieuwe arbeidsplaatsen te helpen vinden moeten we onze 
inspanningen opvoeren en meer investeren in vaardigheden, opleiding en het creëren van 
duurzame arbeidsplaatsen.

In het licht van het voorafgaande verwacht de rapporteur dat op de Voorjaarstop 2010 van de 
Europese Raad overeenstemming zal worden bereikt over duidelijke richtsnoeren en concrete 
maatregelen voor de instandhouding van de werkgelegenheid en het creëren van 
arbeidsmogelijkheden in het kader van de EU2020-Strategie. 

Doel van de EU2020-Strategie zou de lancering van een grootschalig Europees 
werkgelegenheidsinitiatief moeten zijn, enerzijds door ervoor te zorgen dat overal in de 
Europese Unie binnen drie dagen kosteloos een bedrijf kan worden opgezet, en de 
formaliteiten voor het in dienst nemen van de eerste werknemers via één enkel loket kunnen 
worden vervuld, en anderzijds door uitbreiding van de activeringsprogramma’s, met name 
voor laaggeschoolden, via persoonlijk advies , intensieve scholing of herscholing, stages, 
gesubsidieerde arbeidsplaatsen en subsidies voor startende zelfstandigen en bedrijven;  De 
rapporteur steunt voorts de toewijzingdoor de Commissie van middelen uit het Europees 
Sociaal Fonds ter bevordering van de ontwikkeling en aanpassing van vaardigheden;

Dit werkgelegenheidsinitiatief moet ook een snellereactie-mechanisme omvatten voor het
moment waarop arbeidsplaatsen daadwerkelijk verloren gaan, met name om het risico te 
beperken dat mensen van de arbeidsmarkt worden uitgesloten.  Zulke interventies vergen 
aanzienlijke investeringen in opleiding, hetgeen een toename van het aantal aanbieders van 
opleidingen inhoudt, maar ook een betere coördinatie van de opleidingsprogramma’s en de 
programma’s voor herintreding op de arbeidsmarkt vereist; er moeten niet alleen maatregelen 
op korte termijn worden genomen, maar er moet vooral worden ingezet op de verwerving van 
hoogwaardige kwalificaties ten einde het vaardigheidsniveau in de Europese Unie over de 
gehele linie op te vijzelen en in te spelen op de veranderende behoeften van de huidige 
economie.

De rapporteur is van mening dat mensen de van hen verlangde inspanningen gemakkelijker 
aanvaarden, als deze inspanningen enerzijds als eerlijk worden ervaren en anderzijds een 
waarborg zijn voor werkgelegenheid en sociale integratie;   De lidstaten dienen bijgevolg in 
menselijk kapitaal te investeren door de strategieën voor levenslang leren energiek ten uitvoer 
te leggen alsook door aanvullende financiële ondersteuning. De Europese en nationale sociale 
partners moeten dus ook de investeringen in strategieën voor levenslang leren ondersteunen. 
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Door een nationaal streefcijfer voor investeringen in levenslang leren vast te stellen kunnen 
regeringen en sociale partners bijdragen tot de verzekering van beroepstrajecten.

De rapporteur is ervan overtuigd dat een actieve bevordering van gelijke kansen voor 
vrouwen en mannen in het kader van het werkgelegenheids- en sociale beleid noodzakelijk is.

Feiten

Het globale werkloosheidspercentage is in 2009 in de EU-27 gestegen van 8 naar 9,6% (voor 
mannen van 7,8% naar 9,8% en voor vrouwen van 8,1% tot 9,3%). 

In de afgelopen jaren is het percentage werknemers in deeltijd hoog en stabiel gebleven; in de 
EU-15 is het deeltijdaandeel hoger dan in de nieuwe lidstaten.  Het aantal werknemers in 
deeltijd is in de EU-27 in de loop van 2009 met circa 0.5 procentpunt gestegen vergeleken 
met 2008. Dit is een behoorlijke stijging, gelet op het feit dat tussen 2006 en 2008 de totale 
stijging slechts 0.1 procentpunt was. In 2008 werkte meer dan 18% van de werknemers in de 
EU-27 in deeltijd (31% vrouwen en bijna 8% mannen) en van het totaal in deeltijd werkzame 
werknemers deed circa 24% dit op onvrijwillige basis (bijna 30% van de mannen en 22% van 
de vrouwen). De belangrijkste reden van deeltijdwerk op onvrijwillige basis (24%) was dat de 
personen in kwestie geen voltijdwerk konden vinden.

Werknemers met een arbeidscontract voor bepaalde tijd zijn gevoeliger voor de economische 
situatie. Het totale aantal werknemers in de EU-27 met een tijdelijk arbeidscontract is tussen 
2007 en 2009 met 1,7 miljoen gedaald. Dit is een daling van circa 6,3%, een daling die veel 
groter is dan de daling met 1,3% van het aantal werknemers met een vast contract in diezelfde 
periode.

Het aantal zelfstandigen is sinds 2000 gedaald, maar in de afgelopen jaren stabiel gebleven. In 
2007 was meer dan 15% van het totaal aantal werknemers in de EU-27 zelfstandig (met een 
onderscheid tussen mannen en vrouwen van circa 6 procentpunten), vergeleken met circa 7% 
in de Verenigde Staten.

14% van het totale aantal werknemers had in 2008 een tijdelijk arbeidscontract.  De 
hoofdreden hiervan was dat de werknemers nog studeerden of in opleiding waren of geen 
vaste baan konden vinden.  

In 2008 was circa 5% van het totale aantal werknemers thuiswerker.

Flexizekerheid

Met atypisch werk worden dienstverbanden aangeduid die niet conform de standaard of het 
typische model van voltijd- en geregeld werk van onbepaalde tijd bij een enkele werkgever 
gedurende een lange periode zijn. Flexibele arbeidsovereenkomsten zijn instrumenten die in 
de lidstaten in het kader van het werkgelegenheidsbeleid worden gebruikt en ertoe hebben 
bijgedragen dat werklozen een baan hebben gevonden. Er zijn zeer atypische arbeidsvormen 
ontstaan (i.e. arbeidscontracten van minder dan zes maanden, arbeidstijden van minder dan 10 
uur en niet schriftelijk vastgelegde arbeidscontracten).  Deze arbeidsvormen komen het meest 
voor onder jongeren (19 – 29 jaar) en oudere (50+) werknemers, vrouwen en 
laaggeschoolden. Werknemers met “zeer atypische” arbeidsvormen krijgen minder opleiding, 
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hebben beperktere carrièrevooruitzichten en een lager inkomen in vergelijking met andere 
categorieën werknemers; hun situatie op de arbeidsmarkt is dus onzekerder. 

De rapporteur is ervan overtuigd dat de lidstaten de ontwikkelingen op het gebied van de 
diverse vormen van arbeidsovereenkomsten op de voet moeten volgen en moeten analyseren.

De rapporteur is ervan overtuigd dat een krachtige tenuitvoerlegging van de 
flexizekerheidsstrategieën kan bijdragen tot de bestrijding van zwartwerk en tot de beperking 
van het onzekere karakter van “zeer atypische” arbeidsvormen.  In dit kader is het beter de 
inspanningen te concentreren op de overstap naar kwalitatief hoogstaande banen dan op het 
behoud van arbeidsplaatsen. In dit verband zouden de lidstaten moeten investeren in actief 
arbeidsmarktbeleid en institutionele hervormingen. Voorts is de rapporteur van mening dat de 
lidstaten hun wetgeving ter bescherming van de werkgelegenheid met een kritisch oog moeten 
analyseren, aangezien aldus de grote verschillen tussen de lidstaten voor wat betreft de 
omvang van langetermijnwerkloosheid en de duur van de arbeidsovereenkomsten te verklaren 
zijn.

De rapporteur is ervan overtuigd dat het debat over atypisch werk een belangrijke 
genderdimensie heeft, aangezien mannen onevenredig vertegenwoordigd zijn in 
standaarddienstverbanden, terwijl een toenemend aantal vrouwen onder atypische 
omstandigheden werkzaam is.  

Sociale dialoog

De rapporteur is van oordeel dat de officiële erkenning van de rol van de sociale partners in 
het nieuwe Verdrag vooruitgang betekent, aangezien een en ander neerkomt op een erkenning 
van hun autonomie en de herbevestiging van de steun die de Europese Unie bij de 
bevordering van de sociale dialoog moet verlenen.  De erkenning van de Tripartiete Top voor 
Groei en Werkgelegenheid als een institutioneel orgaan draagt bij tot de participatie van de 
sociale partners aan het economisch beleid van de EU. 

De bijdrage van de Europese en nationale sociale partners tot de verwezenlijking van de 
EU2020-Strategie is van essentieel belang voor het bereiken van de 
werkgelegenheidsdoelstellingen en de tenuitvoerlegging van de flexizekerheidsagenda. 
Daarom is het van belang dat de sociale partners hun bezwaren tegen “outsiders” 
(werknemers met atypische en “zeer atypische” contracten) laten varen en een evenwicht 
vinden tussen de rechten en sociale bescherming van laatstgenoemden en die van de 
“insiders”.

Onderhandelen op bedrijfstakniveau is het belangrijkste onderhandelingsniveau in de meeste 
westerse landen en verscheidene landen in Midden- en Oost-Europa.

De deelname van de sociale partners aan het formuleren van nationale maatregelen in 
antwoord op de crisis varieert aanzienlijk, afhankelijk van de tradities en structuren van de 
industriële betrekkingen van de landen en de aard van de genomen maatregelen. In 
verschillende landen hebben de sociale partners zich erover beklaagd dat zij onvoldoende 
betrokken zijn geweest en geraadpleegd bij de voorbereiding van de maatregelen van de 
regering.
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Alhoewel de deelname van de sociale partners aan de beleidsbepaling en –implementatie 
varieert, is er een algemene tendens naar het gebruik van een grotere mix aan instrumenten 
om de beleidsdoelstellingen te verwezenlijken.  De kwaliteit van de sociale en institutionele 
steun die de sociale partners genieten is waarschijnlijk de belangrijkste factor van de kwaliteit 
van de bijdrage van de sociale partners aan de EU2020-Strategie.


