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 OPSUMMERING 

Indledning 

 

Denne undersøgelse analyserer Europa-Parlamentets indvirkning på de socialpolitiske aspekter af 

Amsterdam-traktaten, på Det Europæiske Råd om beskæftigelsen i Luxembourg og på hver af de 23 

retsakter om socialpolitik, som er vedtaget af Rådet mellem september 1994 og december 1998. Den 

behandler også effekten af Parlamentets fem initiativbetænkninger om socialpolitikken. 

 

I denne periode har lovgivning kunnet vedtages efter fire procedurer: høringsproceduren, 

samarbejdsproceduren, den fælles beslutningsprocedure samt proceduren efter aftalen om social-

politikken. Generelt har Parlamentet kun begrænsede muligheder for at øve indflydelse under 

høringsproceduren, men betydeligt større muligheder for at gøre sig gældende under samarbejds-

proceduren og den fælles beslutningsprocedure. Når lovgivning vedtages i henhold til artikel 4, stk. 

2, i aftalen om socialpolitikken, er Parlamentet udelukket fra en formel deltagelse i lovgivnings-

processen.   

 

Efter at have været igennem perioder med nyliberalisme (1957-1972), aktivisme (1972-1980), 

stagnation (1980-1986) og optimisme (1986-1993), gennemlever Fællesskabets socialpolitik i 

øjeblikket en usikkerhedsperiode, hvor Kommissionen og Parlamentet bakser med det komplekse 

spørgsmål, som går ud på hvilke reformer, der er nødvendige for at leve op til nutidens udfordringer. 

Debatten har været centreret om tre emner: hvordan man bedst bekæmper den vedvarende høje 

arbejdsløshed; hvordan man skal reagere på de radikale sociale, økonomiske og teknologiske 

forandringer; samt hvordan man placerer økonomiske og sociale rettigheder i centrum for Unionens 

aktiviteter. Disse emner er hjørnestenene i Kommissionens sociale handlingsprogram for 1998-2000. 

 

Amsterdam-traktaten 

 

Parlamentets repræsentanter har deltaget i Refleksionsgruppen, der har været afholdt regelmæssige 

meningsudvekslinger mellem Det Europæiske Råd og ministermøderne i regeringskonferencen og 

Parlamentet. Parlamentet har dermed været tættere involveret i forhandlingerne om Amsterdam-

traktaten, end i tidligere regeringskonferencer. Parlamentet fastlagde først sin holdning til brug på 

konferencen den 17. maj 1995, dvs. lang tid før nogen anden institution eller medlemsstat. Under 

regeringskonferencen vedtog Parlamentet yderligere seks beslutninger, som bl.a. fastlagde dets 

forslag til socialpolitikken. 

 

De socialpolitiske bestemmelser i Amsterdam-traktaten afspejler mange af de anbefalinger, der ligger 

i disse beslutninger. Det fornemste resultat er nok indarbejdelsen af aftalen om socialpolitikken, som 

var en af Parlamentets hovedmålsætninger. Artikel 118 giver et grundlag for Fællesskabets initiativer 

om social udelukkelse, som Parlamentet havde anmodet om. Artikel 119 er blevet ændret, som 

Parlamentet havde anmodet om, så den nu tillader diskrimination til fordel for kvinder. 

 

Parlamentets opfordring til at vedtage et kapitel om beskæftigelsen og til at gøre arbejdet for en høj 

beskæftigelse til en målsætning for Fællesskabet blev fulgt. Der blev etableret et nyt Beskæftigelses-

udvalg, og der blev gjort foranstaltninger til at Det Europæiske Råd kunne vedtage retningslinjer for 

beskæftigelsespolitikken, som ønsket af Parlamentet. Men selv om Parlamentet havde opfordret til, at 

kapitlet om beskæftigelsen skulle forpligte medlemsstaterne og Fællesskabet til visse fælles 

procedurer og grundprincipper for beskæftigelsespolitikken, blev kapitlet hovedsageligt begrænset til 

bestemmelser om bedre samarbejde og koordinering af de nationale politikker og giver ikke grundlag 

for nye større initiativer fra Fællesskabet. 
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Parlamentet havde opfordret til, at de rettigheder der ligger i Fællesskabets charter af 1989 om 

arbejdstagernes fundamentale sociale rettigheder skulle nævnes i traktaten og udvides til at gælde for 

alle unionsborgere. Selv om traktaten henviser til charteret og også til Det Europæiske Sociale 

charter af 1961, så påvirker denne henvisning ikke den enkelte borgers retstilling, men kan ses som 

en gestus over for Parlamentets optagethed af dette punkt. 

 

Parlamentets forslag om, at tredjelandes statsborgere, som er lovligt bosiddende i Fællesskabet, 

skulle have garantier imod diskrimination i forhold til deres sociale og økonomiske rettigheder, blev 

ikke vedtaget. 

 

Det Europæiske Råd om beskæftigelsen i Luxembourg 

 

Parlamentet fremlagde sine forslag til Det Europæiske Råd om beskæftigelsen i Luxembourg den 21. 

oktober 1997. Rådets konklusioner og beskæftigelsesretningslinjerne fra 1998 afspejler mange af 

Parlamentets indstillinger. Rådet og Parlamentet var enige om, at: 

 

- færdiggørelsen af det indre marked var af afgørende betydning for at stimulere den 

økonomiske vækst; 

- virksomhedernes administrative byrde bør lettes; 

- risikovillig kapital bør lettere kunne opnås; 

- strukturfondene bør anvendes mere aktivt til at fremme beskæftigelsen; 

- etableringen af transeuropæiske net er afgørende, hvis konkurrencedygtigheden skal styrkes; 

og 

- Den Europæiske Investeringsbank (EIB) bør yde lån til små og mellemstore virksomheder 

(SMV’er).  

 

Desuden afspejler retningslinjerne om beskæftigelsen Parlamentets indstilling om, at medlems-

staterne bør anvende aktive snarere end passive midler til at bekæmpe arbejdsløsheden, at udgiften til 

uddannelse af de arbejdsløse bør øges, at arbejdsmarkedets parter bør indgå aftaler om uddannelse, 

og at medlemsstaterne bør fremme fleksible arbejdstider kombineret med tilstrækkelig sikkerhed for 

arbejdstagerne. 

 

Alle disse punkter er også taget op af Europa-Kommissionen, som dog undertiden har fokuseret mere 

på andre af punkterne end Parlamentet. Der var imidlertid en vigtig foranstaltning, der blev vedtaget 

af Det Europæiske Råd i Luxembourg, som udelukkende skyldtes Parlamentets initiativ - skabelsen 

af vækst- og beskæftigelsesinitiativet, som skal finansiere beskæftigelse i SMV’er. 

 

De af Parlamentets forslag, som blev afvist af Rådet, ligger i tre grupper. For det første afslog Rådet 

at fastlægge kriterier til vurdering af medlemsstaternes beskæftigelsespolitik. For det andet blev 

indstillingen om at omskolede arbejdsløse skulle garanteres et års beskæftigelse, og at arbejds-

markedets parter skulle indgå aftaler om jobrotation, ignoreret. For det tredje opfordrede Rådet blot 

medlemsstaterne til at undersøge visse skattereformer, selv om Parlamentet havde opfordret til 

handling inden for skatteområdet. 
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Beskæftigelsen og arbejdsmarkedet 

 

Spørgsmålet om information til og høring af arbejdstagerne har været på dagsordenen i mange år, og 

efter udviklingen af det indre marked har spørgsmålet fået stigende betydning for "de europæiske 

multinationale". Parlamentet har interesseret sig meget for dette område, som det fremgår af 

beslutninger og ændringsforslag til en lang række lovgivningsmæssige foranstaltninger. Hvad angår 

direktivet, har Parlamentet ved at deltage i lovgivningsprocessen på grundlag af samarbejds-

proceduren effektivt afklaret nogle af direktivets bestemmelser. Parlamentet har sikret, at der skal 

ligge objektive kriterier til grund, hvis en virksomheds centrale ledelse ikke skal være forpligtet til at 

give oplysninger med den begrundelse, at dette ville kunne skade virksomhedens drift. Desuden er 

det tilsikret, at Kommissionen reviderer direktivet fem år efter indførelsen i stedet for de syv år, som 

oprindeligt var foreslået. Parlamentets indvirkning på dette direktiv viser også dets indflydelse i 

tidsforløbet. Som et resultat af Parlamentets ændringsforslag i 1991 til et tidligere forslag skal 

arbejdsstyrkens størrelse baseres på det gennemsnitlige antal ansatte i de forudgående to år. 

 

Parlamentet havde en meget betydelig indvirkning på direktiv 96/71/EF om udstationering af 

arbejdstagere inden for rammerne af bestemmelserne om tjenesteydelser, hvor det er fastlagt hvilke 

nationale regler, der skal gælde for arbejdstagere, der udstationeres af en virksomhed i én 

medlemsstat for midlertidigt at udføre arbejde i en anden medlemsstat. Parlamentets ændringer til 

direktivudkastet gik ud på, at virksomheder, som ligger uden for Fællesskabet, ikke skal stilles i en 

gunstigere position end Fællesskabets virksomheder, ligesom man fik nedsat tidsgrænsen for ikke at 

lade arbejdstagere være omfattet af direktivet og tillod anvendelse af ansættelsesbetingelser, som er 

gunstigere for arbejdstageren end dem i værtslandet. Desuden har Parlamentets ændringer i betydelig 

grad gjort omfanget af de ansættelsesbetingelser, der dækkes af direktivet, bredere, og tilladt 

arbejdstagerne at foretage sagsanlæg for at gennemtvinge deres rettigheder i henhold til direktivet i 

værtsstaten. Parlamentet har også sikret, at der er medtaget bestemmelser om samarbejde mellem 

medlemsstaterne ved gennemførelsen af direktivet og om Kommissionens revision af direktivet, så 

eventuelle mangler ved anvendelsen deraf kan fastlægges. 

 

Parlamentet har haft meget lille indvirkning på direktiv 98/50/EF, som ændrede direktiv 

77/187/EØF, om tilnærmelse af lovene om sikring af arbejdstagernes rettigheder ved 

virksomhedsoverdragelser. Selv om Parlamentet var kraftigt imod at ændre definitionen af 

“overdrage”, og Kommissionen accepterede Parlamentets ændringsforslag til dette punkt, 

omdefinerede Rådet alligevel “overdrage”, så det nu er mere snævert defineret end i direktiv 

77/187/EØF. Det eneste vigtige ændringsforslag, Parlamentet kom igennem med, var en 

bestemmelse om at forhindre svigagtig misbrug af konkursreglerne til at fratage arbejdstagerne deres 

rettigheder i henhold til direktivet. 

 

Parlamentet havde tre ændringsforslag til Rådets beslutning 97/16, som oprettede et beskæftigelses- 

og arbejdsmarkedsudvalg, hvor man søgte mere præcist at definere omfanget af udvalgets aktiviteter, 

og at sikre, at dets rapporter ville skulle forelægges Parlamentet. Alle Parlamentets ændringsforslag 

blev afvist af Rådet. 

 

Selv om Parlamentet havde otte ændringsforslag til Rådets beslutning 98/171 om fællesskabs-

aktiviteter inden for analyse, forskning og samarbejde om beskæftigelse og arbejdsmarkedet, godtog 

Rådet kun tre mindre, sproglige ændringer. Et yderligere ændringforslag gående ud på, at 

tredjelande, som deltager i projekterne i henhold til denne rådsbeslutning, selv bør bære 

omkostningerne ved en sådan deltagelse kom igennem, men blev gjort betydningsløst, idet det blev 

knyttet til en bestemmelse, som sagde, at omkostningerne også kunne dækkes af 

fællesskabsbudgettet. 
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Parlamentet havde 16 ændringsforslag til Rådets beslutning 98/347 om foranstaltninger vedrørende 

økonomisk assistance til nyskabende og jobskabende små og mellemstore virksomheder - vækst- og 

beskæftigelsesinitiativet. Parlamentets indvirkning har været ubetydelig, idet Rådet afviste 14 af 

ændringsforslagene. Parlamentet har dog sikret, at der er blevet indsat en artikel om proceduren for 

fastlæggelse af ledelseshonorarer. Det var ikke medtaget i Kommissionens forslag. 

 

Social beskyttelse 

 

Parlamentet har kun haft meget lille indvirkning på fire forordninger, der er vedtaget for at ændre 

forordningerne 1408/71 og 574/72 om anvendelse af de sociale sikringssystemer på ansatte, 

selvstændige og deres familiemedlemmer, når de flytter inden for Fællesskabet. Selv om Parlamentet 

havde 17 ændringsforslag til forordning 3095/95, 18 ændringsforslag til forordning 3096/95 og fire 

ændringsforslag til forordning 1223/98, blev de alle afvist af Rådet, som ikke var villig til at 

acceptere, at forordninger, der kun skulle foretage tekniske ændringer i de eksisterende forordninger 

og koordinering af social sikring, skulle blive et middel til betydelige ændringer i den socialpolitiske 

lovgivning. Parlamentet sikrede vedtagelsen af en teknisk ændring til forordning 1290/97. 

 

Parlamentet fremsatte 18 ændringsforslag til direktiv 98/49 om sikring af tillægspensions-

rettighederne for ansatte og selvstændige, som flytter inden for Fællesskabet. Disse ændringsforslag 

var ikke omfattende, da det var Parlamentets opfattelse, at selv om det foreslåede direktiv ikke var 

ambitiøst, burde det vedtages så snart som muligt, da det ville danne præcedens for Fællesskabets 

regulering af tillægspensionsordninger. Rådet accepterede kun en tilføjelse i form af en klarere 

henvisning til direktivets målsætning og en sproglig ændring. Parlamentets ændringsforslag til 

betragtningerne, hvor man opfordrede til yderligere handling inden for dette område, blev ikke 

vedtaget. 

 

Leve- og arbejdsvilkårene 

 

Kommissionen fremsendte to direktiver, som var vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 2, i aftalen om 

socialpolitikken, til Parlamentet til udtalelse - direktiv 96/34/EF om rammeaftalen vedrørende 

forældreorlov indgået mellem UNICE, CEEP og EFS, og direktiv 97/8/EF vedrørende rammeaftalen 

om deltidsarbejde indgået mellem UNICE, CEEP og EFS. I begge tilfælde kritiserede Parlamentet 

indholdet af rammeaftalerne og foreslog ændringer. Da Parlamentet imidlertid ikke kan fremsætte 

ændringsforslag, når denne procedure anvendes, blev begge direktiver vedtaget uforandret. 

Parlamentet protesterede voldsomt over i realiteten at være blevet udelukket fra 

lovgivningsprocessen under aftalens artikel 4, stk. 2, som ifølge Parlamentet begrænsede dets 

rettigheder og reducerede det til tilskuer. Parlamentet udtrykte også bekymring over, at denne 

lovgivningsprocedure indarbejdes i traktaten om De Europæiske Fællesskaber gennem Amsterdam-

traktaten. 

 

Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen 

 

Parlamentet fremsatte 45 ændringsforslag til direktiv 95/63/EF, som ændrede direktiv 89/655/EØF 

angående mindsteregler for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstageres brug af 

arbejdsudstyr på arbejdspladsen, hvoraf 18 blev afspejlet i det vedtagne direktiv. Parlamentet 

sikrede, at der kom en henvisning med til ergonomien; det var ikke med i Kommissionens forslag. 

Desuden tilføjede Parlamentet henvisninger til oplysningsbestemmelserne vedrørende 

arbejdstagernes risici, ligesom man kom med detaljerede ændringsforslag til bilagene. 
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Parlamentet havde kun en meget begrænset indvirkning på direktiv 97/42/EF, som for første gang 

ændrede direktiv 90/394/EØF om arbejdstagernes beskyttelse mod risici ved udsættelse for 

kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladsen. Selv om Parlamentet foreslog betydelige ændringer til 

betragtningerne, hvor man opfordrede til yderligere handling vedrørende kræftfremkaldende stoffer, 

og foreslog flere vigtige ændringer i definitionerne, indførelse af en ensartet målemetode for benzen 

og fjernelse af overgangsperioden, var der kun ét betydningsfuldt ændringsforslag, som blev 

afspejlet i det vedtagne direktiv. Dette var indførelsen af en “passende referenceperiode” i 

definitionen af “grænseværdi”. 

 

Parlamentet havde en langt mere betydelig indvirkning på direktiv 98/24/EF om beskyttelse af 

arbejdstagernes sikkerhed og sundhed mod de risici, der vedrører kemiske agenser på arbejdspladsen. 

Ved førstebehandlingen foreslog Parlamentet 38 ændringer, hvoraf Rådet accepterede alle på nær 

otte. Især vedtog Rådet flere vigtige ændringer til artikel 3, nøglebestemmelsen i direktivet, 

vedrørende forholdet mellem de forskellige typer eksponeringsgrænser, der fastlægges i direktivet, 

samt de faktorer, der skal tages højde for, når der fastsættes grænser, og proceduren for fastlæggelse 

af grænserne. Parlamentet sikrede også andre ændringer vedrørende bestemmelsen om personlige 

værnemidler, den nødvendige form for risikovurdering, samt behovet for tvungen helbreds-

overvågning under visse omstændigheder. Ved andenbehandlingen fremlagde Parlamentet yderligere 

12 ændringsforslag; Rådet godtog fem sproglige tydeliggørelser og medtagning af en henvisning, 

hvori det kræves, at arbejdsgiverne holder inkompatible kemikalier adskilt. 

 

Erhvervsuddannelse 

 

I december 1994 nåede Rådet til enighed om en beslutning, hvorved handlingsprogrammet Leonardo 

da Vinci
1
 blev iværksat med det formål at gennemføre De Europæiske Fællesskabers politik for 

erhvervsuddannelserne. Parlamentets indflydelse på rådsbeslutningen består af tre dele. Parlamentet 

sikrede, at programmets prioriteter konkret skulle nævne adgang til uddannelse for personer, der er 

dårligt stillet på grund af samfundsøkonomiske, geografiske eller etniske faktorer, eller fysiske eller 

psykiske handicap. Parlamentet sikrede ligeledes, at definitionen af erhvervsvejledning som 

tilvejebringelse af rådgivning og information om erhvervsvalg og erhvervsskift er medtaget i 

rådsbeslutningen, og at landene i Central- og Østeuropa, som har associeringsaftaler med 

Fællesskabet, samt Cypern og Malta, kan deltage i programmet. Værdien af de to behandlinger, der 

gennemføres ved "samarbejdsproceduren" illustreres af tilfældet med Leonardo- beslutningen. I den 

sammenhæng skal det tilføjes, at Parlamentets indflydelse for en stor dels vedkommende kom efter 

andenbehandlingen. 

 

Selv om forordning 1572/98, som ændrede forordning 1360/90 om etablering af en europæisk 

uddannelsesfond, blev vedtaget under høringsproceduren, sikrede Parlamentet flere betydelige 

ændringer i Kommissionens forslag. Rådet accepterede seks af Parlamentets 17 ændringsforslag. 

Parlamentet sikrede en ændring i definitionen af fondens funktioner, slettede Kommissionens forslag 

om ændring af direktørens embedsperiode, og krævede at detaljerede personaleoplysninger skulle 

medtages i fondens budget. Parlamentet fik også ændret Kommissionens forslag om, at kun 

Kommissionen skulle kunne fastlægge fondens politiske retningslinjer, og indførte et uafhængigt 

element i proceduren for overvågning af fondens arbejde. 

                                                 
1
 Rådets beslutning 94/819/EF, 6.12.1994, EFT L 340, 29.12.94, s. 8. 

Parlamentet havde også en betydelig indvirkning på beslutning 1999/51 om fremme af europæiske 
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adgangsveje til arbejdsrelateret uddannelse. Især blev en bestemmelse, som begrænsede adgangen for 

personer i medlemsstaterne, hvis erhvervsuddannelsessystemer inkluderede uddannelse i udlandet, 

droppet, ligesom der blev skabt en klarere forbindelse mellem EUROPASS uddannelsesdokumentet 

og de europæiske adgangsveje, og der blev givet mulighed for, at Kommissionen kan evaluere 

rådsbeslutningen efter tre år. 

 

Initiativbetænkninger 

 

De fem initiativbetænkninger, der blev vedtaget af Parlamentet mellem september 1994 og december 

1998 havde blandet succes. Beslutningen om nedsættelse og tilpasning af arbejdstiden, som 

opfordrer til undersøgelse af forsøg med nedsat arbejdstid, er hilst velkommen af Kommissionen som 

et værdifuldt bidrag til den løbende debat om fremtiden for den europæiske socialpolitik. Der 

henvises ganske udførligt til beslutningen i Kommissionens grønbog Partnerskab om ny arbejds-

tilrettelæggelse, samt i to andre kommissionsdokumenter og i møderne i Udvalget for Social Dialog. 

 

Mange af de forslag, der er indeholdt i beslutningen om fremtiden for Den Europæiske Socialfond, er 

afspejlet i Kommissionens forslag til nye forordninger vedrørende strukturfondene, dvs. nedsættelsen 

af antal målsætninger og fællesskabsinitiativer, samt en øget støtte til forebyggende 

beskæftigelsespolitik og ligeretsforanstaltninger, forenkling og bedre definering af ansvar, 

inddragelse af arbejdsmarkedets parter og ngo’er i planlægningen, den fortsatte brug af 

additionalitetsprincippet samt etablering af en midtvejsreserve. 

 

Imidlertid er beslutningen om de sociale aspekter ved boligbyggeriet blevet temmelig køligt 

modtaget. Parlamentet opfordrede til at medtage retten til en bolig i EF-traktaten, til udvikling af en 

europæisk boligpolitik og til, at Kommissionen skulle undersøge, om Unionen skulle tilbyde 

boliglån. Kommissionen har valgt ikke at reagere på denne beslutning. 

 

Som en reaktion på beslutningen vedrørende transnationale faglige rettigheder i Den Europæiske 

Union har Kommissionen bemærket, at den ikke vil fremkomme med lovgivning om retten til 

forsamlingsfrihed og strejkeretten, da disse er udelukket af artikel 137 i Amsterdam-traktaten. 

Alligevel mente Kommissionen, at spørgsmålet om fundamentale samfundsrettigheder krævede 

nærmere overvejelse på europæisk niveau og opmuntrede til initiativer på dette område. 

 

Kommissionen delte Parlamentets bekymring vedrørende situationen for grænsearbejdere i Den 

Europæiske Union og bemærkede, at dens handlingsplan for 1997 vedrørende arbejdskraftens frie 

bevægelighed havde understreget behovet for at forholde sig til de problemer, grænsearbejdere står 

over for. Selv om Kommissionen både anlagde sager mod medlemsstaterne for brud på reglerne om 

diskrimination og i princippet accepterede behovet for fællesskabsinitiativer vedrørende skatte-

jurisdiktionen, var det vanskeligt at nå til den nødvendige enighed i Rådet. Kommissionen gjorde 

opmærksom på de seneste principafgørelser fra EF-Domstolen, hvorved grænsearbejdere fik en 

bedre stilling i forhold til adgang til sundhedspleje. Kommissionen var enig i, at European 

Employment Service Partnerships (EURES) spillede en vigtig rolle ved at informere grænsearbejdere 

om deres rettigheder og gjorde opmærksom på de kommende kommissionsinitiativer, som skal 

forbedre informationsspredningen. Mens kommissionsmedlemmet satte spørgsmålstegn ved, om det 

var passende at indføre et direktiv, som kræver en vurdering af den nationale lovgivnings 

indvirkning på grænsearbejderne, var han enig i, at Kommissionen ville stimulere samarbejdet over 

grænserne om at vurdere den nationale lovgivnings samfundsmæssige og økonomiske virkninger på 

grænsearbejderne. 


