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SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN

1. INLEDNING

I sitt meddelande En agenda för EU-medborgarna – EU skall visa resultat1 framhöll 
kommissionen att Europeiska unionen måste analysera de radikala förändringar som pågår i 
våra samhällen och utveckla hållbara åtgärder på alla nivåer om den vill möta de utmaningar 
som Europas ekonomier och samhällen står inför. På grundval av detta genomförde 
kommissionen en omfattande kartläggning av Europas sociala verklighet2 för att fastställa de 
viktigaste förändringar som pågår i fråga om sysselsättning, familjestruktur, livsstil och 
traditionella stödstrukturer och som återspeglar det ökande trycket av de demografiska 
förändringarna.

Med utgångspunkt i resultatet från detta breda samråd är den avgörande fråga som nu måste 
besvaras huruvida de befintliga tillvägagångssätten tillhandahåller lämpliga svar på de nya 
utmaningarna. I meddelandet Möjligheter, tillgång och solidaritet: mot en ny samhällsvision 
för tjugohundratalets Europa3 ges kommissionens första svar på de nya utmaningar som 
framgår av resultatet från samrådet om Europas sociala verklighet. I meddelandet från 
november om den nya samhällsvisionen anges det också att kommissionen till mitten av 2008 
kommer att utarbeta en förnyad social agenda – som behandlas i denna konsekvensanalys –
för att bidra till konkreta resultat för EU:s medborgare.

Med tanke på att detta initiativ i huvudsak är av politisk karaktär, står denna 
konsekvensanalys i proportion till det fastställda syftet. Man har inte försökt göra en exakt 
kvantifiering av konsekvenserna, utan har begränsat sig till en allmän kvalitativ analys av de 
troliga konsekvenserna. Man har i konsekvensanalysen även tagit hänsyn till synpunkterna 
från kommissionens konsekvensbedömningsnämnd.

2. BAKGRUND

En av utgångspunkterna för den förnyade sociala agendan är den sociala agenda för 2005–
2010 som antogs av kommissionen 20054. Kommissionen har nu genomfört alla åtgärder som 
planerades under den sociala agendan 2005–2010. Dessutom inleddes ett offentligt samråd 
om Europas sociala verklighet i februari 2007. På grundval av de första resultaten från 
samrådet antogs i november 2007 meddelandet Möjligheter, tillgång och solidaritet: mot en 
ny samhällsvision för tjugohundratalets Europa, där det anges en rad möjliga svar på de 
aktuella samhälleliga utmaningarna i EU. Med utgångspunkt i detta samråd meddelade 
kommissionen att den skulle utarbeta en förnyad social agenda till mitten av 2008. Med de ca 
150 bidrag som inkommit i mitten av mars 2008 som grund offentliggjorde kommissionen en 
sammanfattande rapport5. Kommissionen lyssnade även på övriga EU-institutioners och EU-

                                               
1 KOM(2006) 211.
2 Europas sociala verklighet – ett samrådsdokument från rådgivarbyrån för Europapolitik, tillgängligt på 

http://ec.europa.eu/citizens_agenda/social_reality_stocktaking/docs/background_document_sv.pdf.
3 KOM(2007) 726.
4 KOM(2005) 33.
5 Se http://ec.europa.eu/citizens_agenda/social_reality_stocktaking/index_sv.htm, SEK(2008) 1896, eller 

en kortversion i bilaga 2 till konsekvensanalysen.
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organs samt de berörda parternas synpunkter, bl.a. vid forumet om den sociala agendan, som 
anordnades den 5–6 maj 20086.

3. PROBLEMBESKRIVNING

I meddelandet om samhällsvisionen från november 2007 gav kommissionen på grundval av 
den pågående kartläggningen av den sociala verkligheten en första översikt över detta område.
Kommissionen konstaterade att de europeiska samhällena genomgår snabba, genomgripande 
förändringar på både det ekonomiska och det sociala området. Dessa förändringar drivs av 
såväl kraftfulla yttre faktorer, t.ex. globaliseringen och klimatförändringen, som inre faktorer, 
t.ex. den demografiska och sociala utvecklingen. Detta leder till följande:

 Unga människor får inte bästa möjliga start i livet. Trots att unga människor i EU i dag har 
många möjligheter befinner sig dagens unga generation i en särskilt sårbar situation. År 
2005 löpte 19 % av alla barn i EU risk för fattigdom, jämfört med 16 % för EU:s totala 
befolkning. Alltför många unga människor kan inte utveckla sin fulla potential och 
framgångsrikt ta sig in på arbetsmarknaden och lämnar skolan utan formella 
kvalifikationer. Ungdomsarbetslösheten är fortfarande ett allvarligt problem.

 Medborgarna har inte den kompetens som krävs för utvecklande karriärer i 
kunskapssamhället. Även om EU har goda möjligheter att utnyttja globaliseringen till sin 
fördel, fördelas inte vinsten av globaliseringen lika, och globaliseringen skapar oro. EU 
måste stödja sina medborgare genom att ge dem verktyg som kan hjälpa dem att anpassa 
sig till ändrade omständigheter och visa solidaritet med de som påverkas negativt så att de 
svagaste inte lämnas åt sig själva.

 EU har inte kunnat möta demografi- och hälsoutmaningen. Tack vare bättre hälso- och 
arbetsförhållanden lever en växande andel européer nu längre och friskare liv, och får ett 
längre och aktivare liv som pensionärer. Trots migration från tredjeländer kommer den 
totala befolkningen i EU att minska något och bli mycket äldre. Att säkerställa hållbara 
pensioner är därför en avgörande utmaning för de sociala skyddssystemens framtid.

 Social utestängning kvarstår i många delar av de europeiska samhällena. Livets chanser är 
inte jämnt fördelade i dagens samhällen. Verklig, lika tillgång till anställning, livslångt 
lärande, sociala tjänster och hälso- och sjukvård varierar markant i EU, och en avsevärd 
andel av EU:s befolkning har allvarliga problem att nå en dräglig levnadsstandard och hitta 
ett arbete. År 2004 tjänade omkring 100 miljoner européer mindre än medianinkomsten i 
EU på ca 8 000 euro per år.

 Fortsatt diskriminering på grundval av kön eller annat. Europa har under åren gjort stora 
framsteg i fråga om jämställdhet. Trots det finns det fortfarande stora brister i 
jämställdheten på arbetsmarknaden och när det gäller möjligheten att förena arbete och 
privatliv, socialt skydd och social utestängning, hälsa, entreprenörskap samt politiskt och 
ekonomiskt beslutsfattande liksom inom vetenskapen och tekniken. Utanför arbetslivet 
varierar dessutom skyddet mot diskriminering på grundval av funktionshinder, ålder, 
sexuell läggning och religion eller övertygelse mellan olika medlemsstater.

                                               
6 http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/social_agenda/ec_conference_en.html
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 EU måste främja globaliseringens sociala dimension bättre. Internationella 
arbetsorganisationen (ILO) rapporterar att många människor i världen, särskilt kvinnor, 
trots ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning inte har tillgång till lämpliga jobb och 
arbetsförhållanden. Uppskattningsvis 487 miljoner arbetstagare – 16,4 procent av alla 
arbetstagare – tjänar fortfarande inte tillräckligt för att de och deras familjer ska ta sig över 
fattigdomsgränsen på 1 US-dollar per person och dag. EU bör fortsätta att vidta kraftfulla 
åtgärder för att påverka den internationella agendan så att den återspeglar våra intressen 
och värderingar, bl.a. som en del av agendan för drägliga arbetsvillkor.

 EU:s politik och instrument måste utnyttjas för att reagera på de nya sociala förhållandena.
Många andra politikområden än sysselsättnings- och socialpolitiken har en stor social 
påverkan, t.ex. politiken rörande miljö, makroekonomi, den inre marknaden, utbildning 
och forskning. Inför den nya sociala verkligheten, som är mångfasetterad och komplex, 
måste man fastställa huruvida det finns utrymme för fler gemensamma, 
områdesövergripande åtgärder på EU-nivå som förenar alla relevanta politikområden och 
huruvida de instrument som EU har till sitt förfogande för att stödja och komplettera 
medlemsstaternas insatser bör ses över.

4. MÅL

Med hänsyn till problembeskrivningen bör EU, samtidigt som man respekterar subsidiaritets-
och proportionalitetsprinciperna, sträva efter att förbättra sina medborgares välfärd och 
livskvalitet genom att

 förbättra unga människors möjligheter i livet,

 främja nya kunskaper för nya jobb, ett meningsfullt yrkesliv och bättre arbetstillfällen,

 främja längre och friskare liv,

 motverka fattigdom och social utestängning,

 ytterligare främja jämställdhet och lika möjligheter,

 påverka den internationella agendan för att främja de europeiska värderingarna,

 säkra en lämplig kombination av politiska åtgärder och öka EU-instrumentens effektivitet.

Ovannämnda mål är fullt förenliga med och stöder annan EU-politik och andra EU-strategier, 
särskilt den förnyade Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning, EU:s strategi för 
hållbar utveckling och den inre marknaden.

5. HUVUDSAKLIGA POLITISKA ALTERNATIV

Enligt EG-fördraget har EU:s medlemsstater huvudansvaret för den ändring av politiken som 
krävs för att möta den nya sociala verkligheten och uppnå målen i avsnitt 4. Den 
grundläggande frågan är därför att fastställa om EU bör fortsätta att stödja och komplettera 
medlemsstaternas insatser, och i så fall på vilket sätt. I konsekvensanalysen övervägdes 
följande tre alternativ:
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 Alternativ 1: ”oförändrat tillvägagångssätt – oförändrad politik”. Detta innebär att man 
fortsätter att tillämpa gemenskapens regelverk eftersom man anser att regelverket redan i 
tillräckligt hög grad uppfyller de krav som den nya sociala verkligheten ställer och att det 
inte finns något behov av i) ny (eller ändrad) gemenskapslagstiftning, ii) en översyn att de 
befintliga instrumenten på EU-nivå eller iii) mer gemensamma insatser mellan EU:s 
politikområden.

 Alternativ 2: ”oförändrat tillvägagångssätt – förändrad politik”. Liksom i alternativ 1 skulle 
kommissionen fortsätta att tillämpa gemenskapens befintliga regelverk. Till skillnad från 
alternativ 1 skulle alternativ 2 emellertid innebära att man anser att gemenskapens 
regelverk inte i tillräckligt hög grad uppfyller de krav som den nya sociala verkligheten 
ställer och, för att ta hänsyn till den nya sociala verkligheten, lägger fram en reviderad 
social agenda (som omfattar både lagstiftning och andra initiativ) med fokus på 
sysselsättning, sociala frågor och lika möjligheter. Även nya åtgärder på andra områden 
(t.ex. utbildning, hälsa, informationssamhället och den inre marknaden) som har en social 
påverkan skulle vidtas, men oberoende av den reviderade sociala agendan. 

 Alternativ 3: ”förändrat tillvägagångssätt – förändrad politik”. Liksom i alternativen 1 
och 2 skulle kommissionen fortsätta att tillämpa gemenskapens befintliga regelverk. Till 
skillnad från alternativ 2 skulle alternativ 3 emellertid innebära att man anser att den 
områdesövergripande karaktären hos de problem som uppstår till följd av den nya sociala 
verkligheten kräver att alla relevanta EU-politikområden utnyttjas med ett 
helhetsperspektiv som sträcker sig utöver sysselsättning, sociala frågor och lika 
möjligheter och även omfattar hälsa, utbildning, informationssamhället, den inre 
marknaden, makroekonomisk politik, miljö och utrikespolitik. Alternativ 3 skulle innebära 
att man lägger fram en förnyad social agenda som förenar alla relevanta politikområden 
och utnyttjar den outnyttjade potential som därigenom skapas genom att stödja sig på tre 
pelare: möjligheter, tillgång och solidaritet.

6. JÄMFÖRELSE AV ALTERNATIVEN

Enligt alternativ 1 skulle gemenskapens gällande regelverk och politik bibehållas i sin 
nuvarande form, medan man i huvudsak skulle överlåta åt medlemsstaterna att hantera den 
nya sociala verkligheten. Om EU:s politik inte anpassas till den nya sociala verkligheten 
kommer det antagligen att på medellång och lång sikt få negativa följder både ekonomiskt, 
socialt, miljömässigt och politiskt. EU skulle inte längre spela sin roll som katalysator för 
förändring och inte ta hänsyn till att problemen förändras. Ur ett EU-styrningsperspektiv 
skulle kommissionen inte visa sitt engagemang för att förbättra EU-medborgarnas välfärd, 
trots deras förväntningar. Detta skulle allvarligt kunna undergräva EU:s legitimitet.

Enligt alternativ 2 skulle kommissionen lägga fram en reviderad social agenda som begränsas 
till områdena sysselsättning, sociala frågor och lika möjligheter. Analysen av de ekonomiska, 
sociala och miljömässiga aspekterna visade att den allmänna effekten skulle vara positiv.
Även om man skulle visa att EU försöker lösa EU-medborgarnas problem, skulle den 
allmänna effekten av EU:s åtgärder troligen vara begränsad till följd av bristen på omfattning 
(man utnyttjar inte andra politikområden för att möta den nya sociala verkligheten) och 
handlingsmöjligheter (man tar inte hänsyn till alla medborgarnas förväntningar).
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Enligt alternativ 3 skulle EU utnyttja alla relevanta politikområden för att möta den nya 
sociala verkligheten. Detta skulle möjliggöra synergieffekter mellan olika områden. Dessutom 
skulle EU:s åtgärder vara mycket omfattande (de skulle omfatta fler områden än 
sysselsättning, sociala frågor och lika möjligheter) och konsekventa samt ge 
handlingsmöjligheter. Man skulle inte skapa en ny process på EU-nivå, utan åtgärderna skulle 
stödja de befintliga processerna, t.ex. den förnyade Lissabonstrategin för tillväxt och 
sysselsättning.

Åtgärderna skulle stödja medlemsstaternas insatser och respektera subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna. Slutligen visar konsekvensanalysen att en översyn av de 
befintliga instrumenten skulle maximera EU-åtgärdernas effektivitet.

Sammanfattningsvis föredras alltså alternativ 3 (”en förnyad social agenda för möjligheter, 
tillgång och solidaritet”).

7. MERVÄRDE OCH SUBSIDIARITET

Medlemsstaterna har huvudansvaret för den ändring av politiken som krävs för att möta den 
nya sociala verkligheten. Samrådet om Europas sociala verklighet bekräftade dock att 
medborgarnas förtroende för det europeiska projektet är beroende av en trovärdig socialpolitik 
på EU-nivå. EU bör bara agera om man kan visa att det ger ett mervärde, i överensstämmelse 
med bestämmelserna om subsidiaritet och proportionalitet. 

Detta hindrar dock inte att EU tar på sig en aktivare roll för att påskynda förändringar och 
styra, stödja och följa nödvändiga reformer. Som en del i den förnyade sociala agendan tänker 
kommissionen lägga fram nya, konkreta initiativ, antingen samtidigt som meddelandet eller 
vid ett senare tillfälle. Där så är lämpligt kommer kommissionen att göra konsekvensanalyser 
av de enskilda initiativen i enlighet med kommissionen riktlinjer för konsekvensanalys7. De 
enskilda konsekvensanalyserna kommer att behandla aspekterna rörande subsidiaritet och 
mervärde i större detalj.

EU-mervärdet består huvudsakligen i att

 lägga den politiska grunden för insatserna,

 värna de europeiska värderingarna och skapa lika villkor för alla,

 sprida erfarenheter och bra lösningar,

 stödja lokala, regionala och nationella insatser,

 informera och bygga upp en stark kunskapsbas.

8. ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING

Den förnyade sociala agendan för möjligheter, tillgång och solidaritet skapar inte en separat 
process. Den stöder och är nära förbunden med pågående processer som Lissabonstrategin för 

                                               
7 SEK(2005) 791.
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tillväxt och sysselsättning, strategin för hållbar utveckling och den inre marknaden samt den 
öppna samordningsmetoden på områdena socialt skydd och social integration, utbildning och 
ungdomsfrågor. Separata övervaknings-, rapporterings- och utvärderingsmekanismer finns 
redan för alla dessa processer. Denna situation bör bibehållas, i stället för att man inför en ny 
rapporteringsmekanism för genomförandet av den förnyade sociala agendan.

Den förnyade sociala agendan stöds av flera lagstiftningsinitiativ och andra initiativ, som ofta 
har egna konsekvensanalyser samt övervaknings- och utvärderingsmekanismer. Därför 
kommer det inte att behöva en ytterligare process för övervakning och utvärdering av de 
enskilda initiativen, men samstämmigheten mellan dem kommer att säkerställas.

Kommissionen kommer 2010 att lägga fram en rapport om genomförandet av den förnyade 
sociala agendan. Rapporten bör omfatta en utvärdering av tillämpningen av den nya 
övergripande sociala klausulen i Lissabonfördraget. Med utgångspunkt i detta kommer 
kommissionen att lägga fram ett meddelande om översynen av den förnyade sociala agendan 
för möjligheter, tillgång och solidaritet.
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