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 SAMMANFATTNING 
 
Inledning 
 
I denna undersökning analyseras Europaparlamentets inflytande på socialpolitiska aspekter på 
Amsterdamfördraget, på Europeiska rådets sysselsättningsmöte i Luxemburg och på var och en av de 
23 socialpolitiska rättsakter som rådet antog mellan september 1994 och december 1998. I 
undersökningen granskas också effekterna av de fem socialpolitiska betänkanden som parlamentet 
utarbetat på eget initiativ.  
 
Under den aktuella perioden kunde lagstiftning antas genom fyra olika förfaranden: samråd, 
samarbete, medbeslutande eller enligt det socialpolitiska avtalet. Rent allmänt har parlamentet 
begränsade möjligheter att utöva inflytande genom samrådsförfarandet, medan dessa möjligheter är 
betydligt större genom samarbets- och medbeslutandeförfarandena. Då lagstiftning antas genom 
artikel 4.2 i det socialpolitiska avtalet är parlamentet uteslutet från formellt deltagande i 
lagstiftningsförfarandet. 
 
Efter perioder av nyliberalism (1957-1972), aktivism (1972-1980), stagnation (1980-1986) och 
optimism (1986-1993) befinner sig Europeiska gemenskapens socialpolitik för närvarande i en 
period av osäkerhet, eftersom kommissionen och parlamentet brottas med den komplicerade frågan 
om vilka reformer som krävs för att bemöta dagens utmaningar. Diskussionerna har förts kring tre 
olika frågor: hur man bäst kan bekämpa den bestående höga arbetslösheten, hur man kan bemöta 
omvälvande sociala, ekonomiska och tekniska förändringar samt hur man kan sätta ekonomiska och 
sociala rättigheter i centrum för unionens verksamhet. Dessa frågor är centrala i kommissionens 
socialpolitiska handlingsprogram för 1998-2000. 
 
Amsterdamfördraget 
 
Företrädare för parlamentet deltog i reflektionsgruppen, och det hölls ett regelbundet utbyte av 
synpunkter mellan Europeiska rådet och ministermöten inom ramen för regeringskonferensen å den 
ena sidan och parlamentet å den andra. Parlamentet var sålunda mer delaktigt i förhandlingarna om 
Amsterdamfördraget än i någon tidigare regeringskonferens. Parlamentet bestämde först sin 
ståndpunkt inför konferensen den 17 maj 1995, vilket var långt före någon annan institution eller 
någon medlemsstat. Under regeringskonferensen antog parlamentet ytterligare sex resolutioner, som 
bland annat innehöll socialpolitiska förslag.  
 
Amsterdamfördragets socialpolitiska bestämmelser återspeglar många av de rekommendationer som 
ingick i dessa resolutioner. Den kanske viktigaste framgången är införlivandet av avtalet om 
socialpolitik, vilket var en av parlamentets viktigaste målsättningar. Artikel 118 utgör den rättsliga 
grunden för gemenskapens insatser mot social utslagning, vilket var något som parlamentet hade 
begärt. Artikel 119 har ändrats för att tillåta särskilda förmåner för att gynna det underrepresenterade 
könet, vilket Europaparlamentet hade begärt. 
 
Parlamentets uppmaningar att man skulle anta ett sysselsättningskapitel och att främjandet av en hög 
sysselsättningsnivå skulle utgöra en av gemenskapens målsättningar beaktades också. En ny 
sysselsättningskommitté inrättades och det fastställdes att Europeiska rådet skulle anta 
sysselsättningspolitiska riktlinjer, vilket parlamentet hade begärt. Parlamentet hade dock begärt att 
sysselsättningskapitlet skulle ålägga medlemsstaterna och gemenskapen att följa vissa gemensamma 
sysselsättningspolitiska förfaranden och grundläggande principer. Det kom dock i huvudsak att 
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begränsas till bestämmelser om ett förbättrat samarbete och en förbättrad samordning av 
medlemsstaternas sysselsättningspolitik. Det ger inte heller någon grund för viktigare nya initiativ 
från gemenskapens sida. 
 
Parlamentet hade begärt att de rättigheter som ingick i 1989 års gemenskapsstadga om arbetstagares 
grundläggande sociala rättigheter skulle nämnas i fördraget och utvidgas till alla medborgare i 
unionen. Även om det i fördraget hänvisas till denna stadga och till 1961 års europeiska sociala 
stadga, påverkar dessa hänvisningar inte de enskilda medborgarnas rättsliga ställning, utan kan ses 
som en eftergift för att återspegla parlamentets ståndpunkt i frågan. 
 
Parlamentets förslag att medborgare i tredje land som lagligen uppehåller sig i gemenskapen skulle 
ges garantier mot diskriminering när det gäller sociala eller ekonomiska rättigheter antogs inte heller. 
 
Europeiska rådets sysselsättningsmöte i Luxemburg 
 
Parlamentet fastställde sina förslag inför Europeiska rådets sysselsättningsmöte i Luxemburg den 21 
oktober 1997. Rådets slutsatser och 1998 års sysselsättningspolitiska riktlinjer återspeglar många av 
parlamentets rekommendationer. Rådet och parlamentet enades om att: 
• fullbordandet av den inre marknaden var viktigt för att främja den ekonomiska tillväxten, 
• den rättsliga bördan för företagande skulle minskas, 
• tillgången till riskkapital skulle förbättras, 
• strukturfonderna skulle användas mer aktivt för att främja sysselsättningen, 
• utbyggnaden av de transeuropeiska näten är viktig för att stärka konkurrenskraften, 
• Europeiska investeringsbanken (EIB) skulle bevilja lån till små och medelstora företag.   
 
Dessutom återspeglade sysselsättningsriktlinjerna parlamentets rekommendationer att 
medlemsstaterna skulle använda sig av aktiva snarare än passiva åtgärder för att bekämpa 
arbetslösheten, att utgifterna för utbildning av arbetslösa skulle ökas, att arbetsmarknadens parter 
skulle sluta utbildningsavtal och att medlemsstaterna skulle främja flexibla arbetstider i kombination 
med en fullgod trygghet för arbetstagarna. 
 
Samtliga dessa punkter har, om än i vissa fall med en annan betoning, också tagits upp av Europeiska 
kommissionen. En viktig åtgärd som Europeiska rådet antog vid sitt möte i Luxemburg byggde dock 
helt på parlamentets initiativ, nämligen ett tillväxt- och sysselsättningsinitiativ för att ge finansiellt 
stöd till sysselsättningsskapande små och medelstora företag. 
 
De av parlamentets förslag som förkastades av rådet kan delas in i tre kategorier. För det första ville 
rådet inte fastställa kriterier för att utvärdera medlemsstaternas sysselsättningspolitik. För det andra 
beaktades inte rekommendationerna att vidareutbildade arbetslösa skulle garanteras ett års 
anställning och att arbetsmarknadens parter skulle sluta avtal om arbetsrotation. För det tredje nöjde 
sig rådet med att uppmana medlemsstaterna att undersöka vissa skattereformer, medan parlamentet 
hade uppmanat till direkta åtgärder inom beskattningsområdet.  
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Sysselsättning och arbetsmarknad 
 
Frågan om information till och samråd med arbetstagarna har stått på dagordningen i många år, och 
efter fullbordandet av den inre marknaden har den blivit än viktigare för internationella europeiska 
företag. Parlamentet hyser ett stort intresse för denna fråga, vilket framgår av resolutioner och 
ändringsförslag angående en rad lagstiftningsåtgärder. När det gäller detta direktiv lyckades 
parlamentet klargöra vissa av dess bestämmelser genom att det deltog i lagstiftningsarbetet på 
grundval av samarbetsförfarandet. Parlamentet säkerställde behovet av objektiva kriterier för 
förhållanden då den centrala ledningen inte måste ge information då detta kan skada ett företag och 
att kommissionen skall se över tillämpningen av direktivet fem år efter att det antagits i stället för 
efter sju år, vilket ursprungligen hade föreslagits. Parlamentets inflytande på detta direktiv illustrerar 
också dess inflytande över tiden. Som ett resultat av parlamentets ändringsförslag angående ett 
tidigare förslag från 1991 skall arbetsstyrkans storlek grundas på det genomsnittliga antalet anställda 
under föregående två år. 
 
Parlamentet hade ett stort inflytande på utformningen av direktiv 96/71/EG om utstationering av 
arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster, där man fastställer vilka nationella regler 
som skall tillämpas på arbetstagare som ett företag i en medlemsstat stationerat ut för att utföra 
tillfälligt arbete i en annan medlemsstat. I parlamentets ändringsförslag angående förslaget till 
direktiv föreskrevs att företag med säte utanför gemenskapen inte skulle hamna i en fördelaktigare 
position än gemenskapsföretag, att tidsgränsen för när arbetstagare inte längre skall omfattas av 
direktivet skulle minskas samt att det skulle vara tillåtet att tillämpa mer fördelaktiga arbetsvillkor än 
dem i värdlandet. Dessutom medförde parlamentets ändringsförslag att de arbetsvillkor som täcks av 
direktivet vidgades avsevärt och att arbetstagare skulle kunna väcka talan i värdstaten för att hävda 
de rättigheter som följer av direktivet. Parlamentet säkerställde också att man införlivade 
bestämmelser för samarbete mellan medlemsstaterna i syfte att verkställa direktivet och att 
kommissionen skulle se över direktivet för att identifiera eventuella brister i dess tillämpning. 
 
Parlamentet hade ett mycket litet inflytande på direktiv 98/50/EG om ändring av direktiv 
77/187/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter 
vid överlåtelse av företag. Trots att parlamentet bestämt motsatte sig en ändring av definitionen på 
begreppet "överlåtelse" och att kommissionen godtog parlamentets ändringsförslag på denna punkt, 
definierade rådet ändå om "överlåtelse" till ett snävare begrepp än i direktiv 77/187/EEG. Den enda 
viktigare ändring som parlamentet lyckades få igenom var en bestämmelse som förbjuder bedräglig 
användning av konkursmedel på ett sätt som berövar arbetstagarna på de rättigheter som följer av 
direktivet. 
 
Parlamentet lade fram tre ändringsförslag angående rådets beslut 97/16 om att inrätta en kommitté 
för sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitik. Syftet var att mer exakt definiera kommitténs 
verksamhet och säkerställa att dess rapporter skulle läggas fram för parlamentet. Rådet förkastade 
samtliga parlamentets ändringsförslag. 
 
Av parlamentets åtta ändringsförslag angående rådets beslut 98/171 om kommissionens 
verksamheter i samband med analys, forskning, samarbete och åtgärder inom sysselsättningsområdet 
godtog rådet bara tre mindre språkliga ändringar. Ett annat ändringsförslag att tredje land som deltar 
i projekt under detta beslut själva skulle stå för deltagarkostnaderna godtogs, men gjordes 
verkningslöst genom att det kombinerades med en bestämmelse att kostnaderna också kunde belasta 
gemenskapens budget. 
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Parlamentet lade fram 16 ändringsförslag angående rådets beslut 98/347 om åtgärder för finansiellt 
stöd till innovativa och sysselsättningsskapande små och medelstora företag - Initiativ för tillväxt och 
sysselsättning. Parlamentets inflytande var försumbart eftersom rådet förkastade 14 av dessa 
ändringsförslag. Parlamentet säkerställde dock att man infogade en artikel om förfarandet för att 
fastställa administrativa avgifter, vilket inte ingick i kommissionens förslag. 
 
Social trygghet 
 
Parlamentet hade bara ett mycket begränsat inflytande på de fyra förordningar som antogs för att 
ändra förordning 1408/71 och förordning 574/72 om tillämpning av systemen för social trygghet när 
anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen. Trots att parlamentet lade 
fram 17 ändringsförslag angående förordning 3095/95, 18 angående förordning 3096/95 och fyra 
angående förordning 1223/98, förkastades samtliga av rådet, som inte ville godta att förordningar 
som bara syftade till att göra tekniska ändringar av de befintliga förordningarna om samordning av 
systemen för social trygghet skulle bli ett medel för omfattande ändringar av den socialpolitiska 
lagstiftningen. Parlamentet fick igenom en teknisk ändring av förordning 1290/97. 
 
Parlamentet lade fram 18 ändringsförslag angående direktiv 98/49 om bibehållandet av 
kompletterande pensionsrättigheter för anställda och egenföretagare som flyttar inom Europeiska 
unionen. Dessa ändringsförslag vara ganska begränsade eftersom parlamentet ansåg att förslaget till 
direktiv, trots att det var anspråkslöst, borde antas så snart som möjligt då det skulle skapa ett 
prejudikat för gemenskapens förordning om kompletterande pensionssystem. Rådet godtog bara 
ändringsförslaget om en tydligare hänvisning till direktivets syfte och en språklig ändring. 
Parlamentets ändringsförslag angående ingressen, där man uppmanade till ytterligare åtgärder inom 
detta område, antogs inte. 
 
Livs- och arbetsvillkor 
 
Parlamentet yttrade sig om två förslag till direktiv från kommissionen som skulle antas enligt artikel 
4.2 i avtalet om socialpolitik, nämligen direktiv 96/34/EG om ramavtalet om föräldraledighet, 
undertecknat av UNICE, CEEP och EFS och direktiv 97/8/EG om ramavtalet om deltidsarbete 
undertecknat av UNICE, CEEP och EFS. I bägge fallen kritiserade parlamentet ramavtalens innehåll 
och föreslog ändringar. Eftersom parlamentet inte kan lägga fram formella ändringsförslag då detta 
förfarande används antogs dock de bägge direktiven utan ändringar. Parlamentet protesterade livligt 
mot att det enligt artikel 4.2 i avtalet i praktiken uteslöts från lagstiftningsarbete. Parlamentet menade 
att denna artikel beskar dess rättigheter och begränsade det till en åskådare. Parlamentet uttryckte 
också sin oro över att detta lagstiftningsförfarande genom Amsterdamfördraget införlivats i EG-
fördraget. 
 
Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen 
 
Parlamentet lade fram 45 ändringsförslag angående direktiv 95/63/EG om ändring av direktiv 
89/655/EEG om minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av arbetsutrustning 
i arbetet, varav 18 återspeglades i det antagna direktivet. Framför allt säkerställde parlamentet att 
man infogade en hänvisning till ergonomiska aspekter, vilka inte hade beaktats i kommissionens 
förslag. Dessutom infogades hänvisningar till bestämmelserna om information om risker till 
arbetstagarna. Det gjordes också detaljerade ändringar av bilagorna. 
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Parlamentet hade bara ett mycket begränsat inflytande på direktiv 97/42/EG om ändring för första 
gången av direktiv 90/394/EEG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för 
carcinogener i arbetet. Trots att parlamentet föreslog omfattandet ändringar i ingressen med 
uppmaningar till ytterligare åtgärder inom området, flera viktiga ändringar av definitioner, att man 
skulle införa ett enhetligt förfarande för att mäta förekomsten av bensen och att man skulle eliminera 
övergångsperioden, återspeglades bara ett viktigt ändringsförslag i det antagna direktivet. Detta rörde 
införandet av en "lämplig referensperiod" vid definieringen av "gränsvärden". 
 
Parlamentet fick ett klart större inflytande på direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och 
säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet. Vid sin första behandling lade 
parlamentet fram 38 ändringsförslag, varav rådet godtog alla utom åtta. Framför allt antog rådet flera 
viktiga ändringar av artikel 3. Denna är direktivets nyckelbestämmelse och rör förhållandet mellan de 
olika typer av exponeringsvärden som fastställs i direktivet, de faktorer som skall beaktas när 
gränsvärden fastställs och förfarandet för att fastställa gränsvärden. Parlamentet säkerställde också 
andra ändringar som rörde tillhandahållandet av skyddsutrustning, krav på riskanalyser och kravet att 
hälsokontroller under vissa förhållanden skall vara obligatoriska. Vid sin andra behandling lade 
parlamentet fram ytterligare 12 ändringsförslag, varav rådet godtog fem språkliga förtydliganden 
samt förslaget att införa en hänvisning som kräver att arbetsgivare skall skilja åt kemiska ämnen som 
inte bör hanteras på samma plats. 
 
Yrkesutbildning 
 
I december 1994 antog rådet beslutet att inrätta handlingsprogrammet Leonardo da Vinci1 för att 
genomföra Europeiska gemenskapens yrkesutbildningspolitik. Parlamentet utövade inflytande på 
detta beslut på tre olika plan. För det första säkerställde parlamentet att man i programmets 
prioriteringar särskilt skulle nämna tillgång till utbildning för personer som är missgynnade av 
socioekonomiska, geografiska eller etniska skäl eller till följd av fysiska eller psykiska 
funktionshinder. För det andra säkerställde parlamentet att definitionen av yrkesrådgivning som 
tillhandahållande av råd och information om yrkesval eller ändrad yrkesinriktning införlivades i 
beslutet. För det tredje säkerställde man att de central- och östeuropeiska länderna samt Cypern och 
Malta kan delta i programmet. Värdet av de två behandlingar som föreskrivs enligt 
samarbetsförfarandet illustreras i beslutet om Leonardo genom att ovannämnda inflytande från 
parlamentets sida oftast härrört från dess andra behandling.  
 
Trots att förordning 1572/98 om ändring av förordning 1360/90 om inrättandet av en europeisk 
yrkesutbildningsstiftelse antogs genom samrådsförfarandet, säkerställde parlamentet flera viktiga 
ändringar av kommissionens förslag. Rådet godtog sex av parlamentets 17 ändringsförslag. 
Parlamentet säkerställde en ändring av definitionen av stiftelsens funktioner, strök kommissionens 
förslag att ändra direktörens mandatperiod samt krävde att detaljuppgifter angående personalen 
skulle införas i stiftelsens budget. Parlamentet ändrade också kommissionens förslag att den ensam 
skulle fastställa politiska riktlinjer för stiftelsen och införde en oberoende övervakning av stiftelsens 
arbete.  
 

                                                 
1 Rådets beslut 94/819/EG av den 6 december 1994, EGT L 340, 29.12.1994, s.8. 

Parlament utövade också ett avsevärt inflytande på beslut 1999/51 om främjande av europeiska 
utbildningsavsnitt i varvad utbildning, däribland lärlingsutbildning. Framför allt eliminerades en 
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bestämmelse att begränsa tillgången till europeiska utbildningsavsnitt för personer i medlemsstater 
vars yrkesutbildningssystem ger möjligheter till utbildning i utlandet. Det infördes också en tydligare 
koppling mellan dokumentet EUROPASS-Utbildning och det europeiska utbildningsavsnitt. 
Slutligen föreskrevs att kommissionen skulle utvärdera beslutet efter tre år.   
 
Betänkanden på eget initiativ 
 
De fem betänkanden på eget initiativ som parlamentet antog mellan september 1994 och december 
1998 rönte blandad framgång. Resolutionen om att minska och anpassa arbetstiden, där man 
efterfrågade undersökningar av experiment i syfte att minska arbetstiden välkomnades av 
kommissionen som ett värdefullt bidrag till den pågående diskussionen om den europeiska 
socialpolitikens framtid. Det hänvisades i en ganska stor utsträckning till denna resolution i 
kommissionens grönbok Ett partnerskap för en ny arbetsorganisation, i två andra dokument från 
kommissionen samt under sammanträden inom kommittén för den sociala dialogen. 
 
Många av förslagen i resolutionen om Europeiska socialfondens framtid återspeglas i kommissionens 
förslag om nya förordningar för strukturfonderna, nämligen att minska antalet målområden och 
gemenskapsinitiativ, att öka stödet till en förebyggande sysselsättningspolitik samt till 
jämställdhetsåtgärder, att förenkla och förbättra ansvarsfördelningen, att inbegripa arbetsmarknadens 
parter och icke-statliga organisationer i programplaneringen, att fortsätta att tillämpa 
additionalitetsprincipen samt att skapa en halvtidsreserv. 
 
Resolutionen om sociala aspekter på bostadspolitiken fick dock ett ganska kyligt mottagande. 
Parlamentet ville införa rätten till bostad i EG-fördraget, att man skulle utarbeta en europeisk 
bostadspolitik och att kommissionen skulle undersöka huruvida unionen borde erbjuda bostadslån. 
Kommissionen har beslutat att inte hörsamma denna resolution. 
 
I sin reaktion på resolutionen om gränsöverskridande fackföreningsrättigheter i Europeiska unionen 
noterade kommissionen att den inte skulle lägga fram några lagstiftningsförslag inom områdena 
förenings- och strejkrätt, eftersom dessa är undantagna från artikel 137 i Amsterdamfördraget. Icke 
desto mindre ansåg kommissionen att frågan om grundläggande sociala rättigheter krävde en mer 
ingående granskning på gemenskapsnivå och att man skulle uppmuntra initiativ inom detta område. 
 
Kommissionen uttryckte sitt stöd för parlamentets oro över situationen för gränsarbetare inom 
Europeiska unionen och noterade att den i sin handlingsplan för fri rörlighet för arbetstagare från 
1997 betonade behovet att bemöta gränsarbetarnas problem. Även om kommissionen både vidtog 
åtgärder mot medlemsstater vid överträdelser mot regeln om icke-diskriminering och i princip godtog 
behovet av gemenskapsåtgärder inom området skattelagstiftning, var det svårt att uppnå erforderlig 
enhällighet inom rådet. Kommissionen pekade på den aktuella prejudicerande domen från EG-
domstolen, vilken förbättrat gränsarbetarnas ställning när det gäller tillgången till hälsovård. 
Kommissionen höll med om att Europeiska nätverket för arbetsförmedlingar (EURES) hade en viktig 
roll när det gäller att informera gränsarbetare om deras rättigheter och pekade på kommande initiativ 
från kommissionen i syfte att förbättra spridningen av information. Även om ansvarig 
kommissionsledamot ifrågasatte huruvida det var lämpligt med ett direktiv med krav på en 
utvärdering av de nationella lagstiftningarnas konsekvenser för gränsarbetarna, godtog han att 
kommissionen skulle främja gränsöverskridande samarbete för att bedöma de nationella lagarnas 
sociala och ekonomiska konsekvenser för gränsarbetare.  
 


