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SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIK:
GENERELLE PRINCIPPER

Den sociale dimension af den europæiske integration har gennemgået en betydelig udvikling
gennem årene. Den er et vigtigt aspekt af Europa 2020-strategien, som sigter mod at sikre
»inklusiv vækst« med et højt beskæftigelsesniveau og en reduktion af antallet af personer,
der lever i fattigdom eller i risiko for social udstødelse.

RETSGRUNDLAG

Artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og artikel 9, 10, 19, 45-48, 145-150 og
151-161 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

MÅL

EU’s og medlemsstaternes fælles mål på det sociale og beskæftigelsesmæssige område er ifølge
artikel 151 i TEUF fremme af beskæftigelsen, en forbedring af leve- og arbejdsvilkårene, en
passende social beskyttelse, dialogen på arbejdsmarkedet, en udvikling af de menneskelige
ressourcer, der skal muliggøre et varigt højt beskæftigelsesniveau, og bekæmpelse af social
udstødelse.

RESULTATER

A. Fra Romtraktaten til Maastrichttraktaten
Det fremgik af Romtraktaten, at medlemsstaternes sociale sikringsordninger skulle koordineres,
så arbejdstagerne og deres familier til fulde kunne udnytte retten til at bevæge sig frit og søge
arbejde på hele det fælles marked. Den sikrede princippet om lige løn til mænd og kvinder,
hvilket Domstolen anerkendte som værende umiddelbart gældende, og dannede grundlag for
etableringen af Den Europæiske Socialfond (ESF) (5.10.2).
Bekymringer over strukturelle ubalancer og ulige vækst i Europa førte senere til en
mere proaktiv socialpolitik på fællesskabsniveau. I 1974 vedtog Rådet det første sociale
handlingsprogram.
Med den europæiske fælles akt (fællesakten) indførtes der bestemmelser om harmonisering
af sundheds- og sikkerhedsforholdene på arbejdspladsen. Rådet, der traf afgørelse med
kvalificeret flertal, vedtog sammen med Europa-Parlamentet en række direktiver, som
fastsatte minimumsforskrifter på dette område. Fællesakten gav også arbejdsmarkedets
parter på europæisk plan mulighed for at indgå kollektive overenskomster og fastlagde en
fællesskabspolitik for økonomisk og social samhørighed.
Der udvikledes en konsensus omkring nødvendigheden af at tage mere hensyn til de
sociale aspekter ved gennemførelsen af det indre marked. Efter en længere debat blev
fællesskabspagten om arbejdstagernes grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og sociale
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rettigheder (socialpagten) vedtaget på topmødet i Strasbourg i december 1989 af 11
medlemsstaters stats- og regeringschefer. Det Forenede Kongerige valgte ikke at deltage.
Med undertegnelsen af Maastrichttraktaten udvidede medlemsstaterne officielt Det
Europæiske Fællesskabs ansvarsområde til også at omfatte fremme af et højt
beskæftigelsesniveau og social sikring. Da man imidlertid ikke havde været i stand til at opnå
enstemmig godkendelse på regeringskonferencen, besluttede 11 af medlemsstaterne at gå videre
ved at indgå en aftale om social- og arbejdsmarkedspolitikken, hvorved Det Forenede Kongerige
blev fritaget fra at deltage (protokol nr. 14 til traktaten).
B. Fra Amsterdamtraktaten til Lissabontraktaten
Den besværlige situation med at have dobbelt retsgrundlag, som var udløst af Det
Forenede Kongeriges beslutning om ikke at deltage, blev endelig løst med undertegnelsen
af Amsterdamtraktaten, hvor alle medlemsstater, herunder Det Forenede Kongerige (efter
et regeringsskifte), blev enige om, at aftalen om social- og arbejdsmarkedspolitikken skulle
indarbejdes i EF-traktaten med nogle mindre ændringer (artikel 151-161 TEUF). I artikel 153
blev samarbejdsproceduren erstattet af den fælles beslutningsprocedure, som desuden blev
udvidet til også at gælde for bestemmelser om Den Europæiske Socialfond (5.10.2),
arbejdstagernes frie bevægelighed og social sikring for Fællesskabets vandrende arbejdstagere
(5.10.4). Den nye artikel 19 satte Fællesskabet i stand til at »træffe hensigtsmæssige
foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk
oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering«. På dette grundlag blev
der hurtigt vedtaget to direktiver: direktiv 2000/43/EF om ligebehandling af alle uanset race eller
etnisk oprindelse og direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om ligebehandling
med hensyn til beskæftigelse og erhverv.
Amsterdamtraktaten udvidede endvidere listen over EU's opgaver til også at omfatte fremme af
et højt beskæftigelsesniveau og pålagde Fællesskabet at støtte og supplere medlemsstaternes
foranstaltninger på dette område for at tilskynde til samarbejde mellem dem og udvikle en
»samordnet strategi«, nemlig den europæiske beskæftigelsesstrategi (EBS) (artikel 145-150 i
TEUF), baseret på en åben koordinationsmetode (5.10.3).
Da stats- og regeringscheferne lancerede Lissabonstrategien i marts 2000 med sigte på at gøre
EU til verdens mest konkurrencedygtige økonomi, var de også klar over, at økonomisk vækst
ikke i sig selv var nok til at bekæmpe fattigdom eller risikoen for social udstødelse. Den åbne
koordinationsmetode skulle senere udvides til pensioner, sundhed og langtidspleje som led i
»den åbne koordinationsmetode for sociale spørgsmål«.
I 2000 blev der på topmødet i Nice desuden vedtaget Den Europæiske Unions charter
om grundlæggende rettigheder, som blev udarbejdet af et særligt konvent. Der blev nedsat
et udvalg for social beskyttelse til at fremme samarbejdet om socialbeskyttelsespolitikker
mellem medlemsstaterne og Kommissionen, men alle forslag om at udvide den fælles
beslutningsprocedure blev forkastet.
I lyset af midtvejsevalueringen af Lissabonstrategien i 2005 blev beskæftigelsesretningslinjerne,
der var vedtaget i forbindelse med den europæiske beskæftigelsesstrategi, indarbejdet i de
integrerede retningslinjer for vækst og beskæftigelse, og Lissabonreformprocessen blev
synkroniseret med den åbne koordinationsmetode for sociale spørgsmål i treårscyklusser.
I 2005 blev der vedtaget en ny social- og arbejdsmarkedspolitisk dagsorden for perioden
2006-2010 som supplement til den fornyede Lissabonstrategi. Et EU-program for beskæftigelse
og social solidaritet ved navn Progress blev vedtaget for perioden 2007-2013 for at støtte
gennemførelsen af EU's målsætninger på det sociale område (5.10.9). I 2007 blev der oprettet
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en europæisk fond for tilpasning til globaliseringen (EGF) med henblik på at yde støtte til
arbejdstagere, der er blevet afskediget som følge af ændringer i verdens handelsmønstre (5.10.2).
Den 13. december 2007 blev Lissabontraktaten undertegnet, hvilket åbnede mulighed for, at
den europæiske integrations sociale dimension kunne befæstes yderligere. Traktaten om Den
Europæiske Union fremhæver nu EU's sociale målsætninger, herunder fuld beskæftigelse
og solidaritet mellem generationerne (artikel 3). I artikel 6 anerkendes det, at chartret om
grundlæggende rettigheder har samme bindende virkning som traktaterne. I selve chartret
anerkendes de såkaldte »solidaritetsbaserede rettigheder«, såsom arbejdstagernes ret til
information og høring såvel som retten til kollektiv overenskomstforhandling, retfærdige og
rimelige arbejdsforhold, socialsikring og social bistand. Der indføjedes en horisontal social
klausul i TEUF, hvis ordlyd er som følger: »Ved fastlæggelsen og gennemførelsen af sine
politikker og aktiviteter tager Unionen hensyn til de krav, der er knyttet til fremme af
et højt beskæftigelsesniveau, sikring af passende social beskyttelse, bekæmpelse af social
udstødelse samt et højt niveau for uddannelse, erhvervsuddannelse og beskyttelse af menneskers
sundhed« (artikel 9).
C. Udviklingen siden Lissabontraktaten
I juli 2008 offentliggjorde Kommissionen en fornyet social dagsorden med titlen »Muligheder,
adgang og solidaritet i det 21. århundredes Europa« som reaktion på den stigende arbejdsløshed
på grund af den finansielle og økonomiske krise. Der blev indført foranstaltninger til at forbedre
virkningen af eksisterende finansielle instrumenter (ESF og EGF). I 2010 blev der desuden
oprettet en ny europæisk mikrofinansieringsfacilitet for at yde mikrokredit til små virksomheder
og arbejdsløse, som ville skabe eller videreudvikle deres egen virksomhed.
Inklusiv vækst (at skabe en økonomi med høj beskæftigelse, som giver social og
territorial samhørighed) er et prioriteret område for Europa 2020-strategien, efterfølgeren til
Lissabonstrategien. EU's nye strategiske dagsorden nævner for første gang et klart mål for
den »sociale« søjle (målet om at løfte 20 mio. mennesker ud af risikoen for fattigdom inden
2020), sammen med et fornyet engagement for et ambitiøst mål på beskæftigelsesområdet
(75 % beskæftigelse for aldersgruppen 20-64 år). Af de syv flagskibsinitiativer, der er udvalgt
til at bidrage til at nå målene i Europa 2020, hører de tre under området beskæftigelse og
sociale anliggender: Dagsordenen for nye kvalifikationer og nye job, som har til formål at
reformere politikkerne for fleksibilitet og tryghed (flexicurity) for at få arbejdsmarkedet til
at fungere bedre og for at bistå personer med at udvikle de færdigheder, der bliver behov
for i fremtiden og forbedre den faglige kvalitet og arbejdsforholdene, Unge på vej, som vil
bidrage til bedre faglig og almen uddannelse, hjælpe de unge med at komme til udlandet at
studere og gøre det lettere at finde beskæftigelse, og Den europæiske platform mod fattigdom
og social udstødelse, som bidrager til at udbrede bedste praksis og stiller midler til rådighed til
støtte for social integration og bekæmpelse af forskelsbehandling (jf. faktablad 5.10.9). Siden
2010 har Europa 2020-strategiens overordnede mål på det beskæftigelsesmæssige og sociale
område fungeret som mål for benchmarkingen af den europæiske beskæftigelsesstrategi. Den
er blevet inkluderet i rammerne for det europæiske semester, som gør det muligt at koordinere
og overvåge fremskridt inden for makroøkonomiske, finanspolitiske, beskæftigelsesmæssige og
sociale politikker i tilbagevendende årlige cyklusser. Som svar på stigende fattigdomsniveauer
blev Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede etableret i 2014. Fonden
stiller fødevarer og elementær materiel bistand til rådighed sammen med aktiviteter vedrørende
social inklusion.
Med henblik på at bevæge sig i retning af en dybere og mere retfærdig Økonomisk og Monetær
Union offentliggjorde Kommissionen i april 2017 meddelelsen om den europæiske søjle for
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sociale rettigheder efter at have defineret et socialt Europa som en af de vigtigste prioriteter for
Junckerkommissionen. Søjlen indeholder 20 centrale principper og rettigheder, der skal støtte
retfærdige og velfungerende arbejdsmarkeder og velfærdssystemer, som er bygget op omkring
tre kategorier: (i) lige muligheder og adgang til arbejdsmarkedet, (ii) rimelige arbejdsvilkår og
(iii) social beskyttelse og inklusion. Den sociale søjle er ledsaget af en »social resultattavle«
til at overvåge fremskridt (5.10.9).

EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

Selv om Europa-Parlamentets rolle længe kun har været rådgivende og kontrollerende, har
Parlamentet altid deltaget aktivt i udviklingen af EU's indsats på beskæftigelsesområdet og
på det socialpolitiske område. Målet har været at forbedre EU's kapacitet til at bekæmpe
arbejdsløshed og forbedre arbejds- og levevilkårene for alle. Siden de tidlige faser af den
europæiske integration har Parlamentet ofte opfordret til en mere aktiv politik på det sociale
område for at afspejle Unionens stigende betydning på det økonomiske område og har
støttet Kommissionens forskellige forslag i denne retning. Parlamentet var tættere inddraget i
udarbejdelsen af Amsterdamtraktaten end i tidligere revisioner af traktaterne, og nogle vigtige
fornyelser, såsom integreringen af den sociale aftale i traktaten og indføjelsen af et kapitel om
beskæftigelse, afspejler dets henstillinger.
I forbindelse med Lissabonstrategien insisterede Parlamentet på, at beskæftigelse og sociale
hensyn skulle spille en vigtig rolle ved udformningen af vækststrategier, der skal indføres på
EU-niveau og på nationalt niveau. Parlamentet mindede om, at et højt socialt beskyttelsesniveau
var centralt for Lissabonstrategien, eftersom det fandt det uacceptabelt, at mennesker skulle
leve under fattigdomsgrænsen og rammes af social udstødelse. Parlamentet indtog endvidere
det standpunkt, at Lissabonstrategiens mål ikke var tilstrækkeligt bindende på det sociale
område, og opfordrede medlemsstaterne til nøje at overvåge de beskæftigelsesmæssige og
sociale virkninger af de reformer, der indføres som led i Europa 2020-strategien. I tråd med
dette var et af de budskaber, som Parlamentet fremførte under drøftelserne om den økonomiske
krise, et urokkeligt krav om et tilsagn fra EU om at bevare de europæiske sociale modeller og
et stærkt socialt Europa.
Eftersom Europa 2020-strategiens overordnede mål overvåges og gennemføres som en del af
processen med det europæiske semester, har Parlamentet gentagne gange insisteret på at få
indarbejdet de beskæftigelsesmæssige og sociale mål mere effektivt i det europæiske semester,
bl.a. ved at gøre sociale indikatorer bindende og udvide dem til f.eks. at omfatte fattigdom blandt
børn og anstændigt arbejde. Parlamentet beklager endvidere dybt, at dets rolle i det europæiske
semester er begrænset, og kræver en interinstitutionel aftale, som sætter det i stand til at deltage
mere i processen.
Endelig har Parlamentet været stærkt kritisk over for foranstaltninger såsom de økonomiske
tilpasningsprogrammer, som træffes uden for de overstatslige rammer. I marts 2014 anførte
Parlamentet, at kun reelt demokratisk ansvarlige institutioner bør styre den politiske proces
med at udforme og gennemføre tilpasningsprogrammer for lande med alvorlige økonomiske
problemer.
Parlamentet har endvidere bekræftet sin tilslutning til de sociale værdier via de afgørelser, det har
truffet, om anvendelsen af finansielle midler fra EU's budget. Senest lykkedes det Parlamentet
at sikre, at den Europæiske Socialfond (ESF), som er EU’s vigtigste redskab i bekæmpelsen af
arbejdsløshed og social udstødelse, tegner sig for 23,1 % af EU’s samlede samhørighedsmidler,
og at 20 % af hver medlemsstats ESF-bevilling skal anvendes til social inklusion.
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I sin beslutning af 25. februar 2016 om det europæiske semester for samordning af de
økonomiske politikker opfordrede Parlamentet Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre
en indsats for at fremme social konvergens i opadgående retning i Unionen. Det opfordrede
også Kommissionen til at definere og kvantificere sin plan om social retfærdighed. En lignende
opfordring blev igen understreget i Parlamentets beslutning af 15. februar 2017.
Den 19. januar 2017 vedtog Parlamentet en beslutning om søjlen for sociale rettigheder.
Beslutningen, hvori Parlamentet fuldt ud tilsluttede sig Kommissionens initiativ på dette
område, understregede vigtigheden af at sikre alle en række centrale rettigheder, og opfordrede
arbejdsmarkedsparterne og Kommissionen til at arbejde sammen for at fremlægge et forslag til
rammedirektiv om anstændige arbejdsvilkår.
Susanne Kraatz
06/2017
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