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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om atypiska anställningsformer, säkra yrkesgångar, flexibilitet och trygghet på 
arbetsmarknaden samt nya former för social dialog
(2009/2220(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Ett gemensamt åtagande för 
sysselsättning” (KOM(2009)0257),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”En ekonomisk återhämtningsplan för 
Europa” (KOM(2008)0800) och parlamentets resolution av den 11 mars 20091 i denna 
fråga,

– med beaktande av kommissionens meddelande med titeln ”Främja återhämtning i Europa” 
(KOM(2009)0114),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Partnerskap för förändring i ett utvidgat 
EU – Ökad genomslagskraft för den sociala dialogen i EU” (KOM(2004)0557),

– med beaktande av kommissionens meddelande ”På väg mot gemensamma principer för 
”flexicurity”: Fler och bättre arbeten genom flexibilitet och säkerhet” (KOM(2007)0359) 
och parlamentets resolution av den 29 november 20072 i denna fråga,

– med beaktande av kommissionens grönbok om en modern arbetsrätt för att möta 
2000-talets utmaningar (KOM(2006)0708) och parlamentets resolution av den 
11 juli 20073 om denna grönbok,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 8 juni 2009 om ”flexicurity” i kristider,

– med beaktande av rapporten av den 12 december 2008 från uppdraget för flexicurity med 
titeln ”Genomförande av de gemensamma principerna för flexicurity inom ramen för 
Lissabonstrategins etapp 2008–2010”,

– med beaktande av rådets (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt 
konsumentfrågor) slutsatser från den 5 och 6 december 2007,

– med beaktande av rekommendationerna från de europeiska arbetsmarknadsparterna i 
rapporten av den 18 oktober 2007 ”Huvudutmaningar för EU-arbetsmarknaderna: En 
gemensam analys utförd av arbetsmarknadens parter i EU”,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

                                               
1 Antagna texter, P6_TA(2009)0123.
2 Antagna texter, P6_TA(2007)0574.
3 Antagna texter, P6_TA(2007)0339.
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– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
(A7-.../2010), och av följande skäl:

A. Icke-standardiserade anställningsformer, såsom deltid, tillfälligt arbete eller visstidsarbete, 
arbete genom bemanningsföretag, egenföretagande samt frilans- och distansarbete har 
växt betydligt sedan 1990 men har hela tiden betraktats som ”atypiska” 
anställningsformer.

B. Globaliseringen och den snabba tekniska utvecklingen innebär långtgående ekonomisk 
omstrukturering vilket leder till förändrade anställningsförhållanden och uppgifter för 
arbetstagaren.

C. Den ekonomiska krisen kan leda till instabil arbetsmarknad och ökad social utslagning.

D. Det bör tas fram en omfattande och kompletterande EU-strategi med starkt fokus på en 
ömsesidigt stödjande kombination av politiska åtgärder inom ekonomi, miljö, 
sysselsättning och socialpolitik.

E. Arbetslösheten inom EU-27 har ökat till 10 procent (2009), vilket är samma nivå som i 
Förenta staterna, och arbetslösheten förväntas nå sin topp under andra hälften av 2010.

F. Vid en analys av förändringar i anställningsformer sett till olika utbildningsnivåer visar 
det sig att antalet lågutbildade med anställning har minskat under de senare åren.

G. Varje år byter i genomsnitt mellan en femtedel och en fjärdedel av europeiska arbetstagare 
arbete.

H. Övergångstakten från arbetslöshet till anställning är hög. En tredjedel av de arbetslösa och 
10 procent av den inaktiva delen av befolkningen hittar ett jobb inom ett år.

I. I EU-27 varar 45 procent av samtliga arbetslöshetsperioder längre än ett år, jämfört med 
omkring 10 procent i Förenta staterna.

J. Omsättningen av arbetskraft är högre bland kvinnor än män (5 procentenheters skillnad)
och bland yngre arbetstagare (under 24 år), och minskar med högre utbildningsnivå.

K. I vissa medlemsstater har det skett en ökning i förekomsten av svartarbete, vilket bör leda 
till allvarliga ekonomiska, sociala och politiska problem.

L. Att göra en bedömning av flexicurity är komplicerat och det är viktigt att anlägga ett 
helhetsperspektiv, eftersom det visar på kombinationen av och interaktionen mellan de 
fyra dimensionerna anställningsform, livslångt lärande, en aktiv arbetsmarknadspolitik 
och moderna sociala trygghetssystem.

M. Inom arbetsmarknadspolitiken måste lika möjligheter för kvinnor och män aktivt främjas.

N. Den sociala dialogen har utvecklats på olika sätt över Europa men på det hela taget har de 
växande ekonomiska svårigheterna lett till en intensivare dialog mellan arbetsmarknadens 
parter.
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A. Atypiska anställningsformer

1. Europaparlamentet förväntar sig att Europeiska rådet vid 2010 års vårmöte enas om 
tydliga riktlinjer och konkreta åtgärder för att trygga sysselsättningen och skapa 
arbetstillfällen inom ramen för en ambitiös EU 2020-strategi.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta de ansträngningar som gjorts av 
uppdraget för flexicurity när det gäller att främja principerna för flexicurity, och menar att 
ömsesidig utbildning och utbyte av bästa praxis, men även den öppna 
samordningsmetoden, är viktiga verktyg för att kunna samordna medlemsstaternas olika 
syn på arbetsmarknadspolitiken.

3. Europaparlamentet välkomnar alla olika arbetstraditioner, avtalsformer och 
företagsmodeller som finns i medlemsstaterna.

4. Europaparlamentet rekommenderar att prioriteringarna för en reform av arbetsrätten, där 
behov av sådan finns, ska vara följande: utökat skydd för arbetstagare med atypiska 
anställningsformer, klargörande av vilken ram som skall gälla för anställning, åtgärder 
mot oredovisat arbete och enklare övergångar mellan olika anställnings- och 
arbetslöshetssituationer.

5. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att utveckla nya former för tillgång till 
arbete genom att i en ny arbetsrätt inkludera bestämmelser om exempelvis distansarbete, 
projektanställningar och uppdragsanställning.

6. Europaparlamentet noterar att ökningen av andelen icke standardiserade och atypiska 
anställningsformer har en tydlig könsaspekt och generationsövergripande dimension, 
eftersom kvinnor, äldre och även yngre arbetstagare, är oproportionerligt representerade i 
de icke standardiserade anställningsformerna. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och 
kommissionen att motverka och övervaka denna obalans.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra direktiven 97/81/EG och 
99/70/EG.

8. Europaparlamentet välkomnar att direktiv 2008/104/EG har antagits och uppmanar till ett 
snabbt genomförande.

9. Europaparlamentet understryker att icke standardiserade anställningsformer måste åtföljas 
av stöd för de arbetstagare som befinner sig i en övergång från en anställning eller 
anställningsform till en annan.

10. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att utveckla en aktiv insatspolitik för att 
ge arbetstagare som återkommer till arbetsmarknaden rätt till individuellt stöd under 
precis den period som de behöver för att bli attraktiva på arbetsmarknaden genom 
utbildning och omskolning. Arbetslösa bör återvända till arbetsmarknaden snabbt, även 
om de har en atypisk anställningsform, eftersom det viktigaste är att se till att hålla kvar 
människor på arbetsmarknaden.
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11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att analysera och övervaka de olika verktyg 
som utvecklats i de nationella aktiveringsåtgärderna.

12. Europaparlamentet uppmanar unionen och medlemsstaterna att utrota olaglig anställning 
och tror att genomförandet av flexicurity-strategierna kan vara en hjälp i kampen mot 
olaglig anställning och när det gäller att göra ”mycket atypiska” arbetsformer mindre 
bekymmersamma.

13. Europaparlamentet understryker nödvändigheten av att skapa arbetstillfällen av hög 
kvalitet, däribland gröna jobb, och att säkerställa social sammanhållning. Parlamentet 
anser därför att de ansträngningar som krävs från medborgarnas sida lättare kan accepteras 
om de uppfattas som rättvisa och som garantier för sysselsättning och social integration.

B. Flexicurity och säkrade yrkesval

14. Europaparlamentet erinrar om att så kallad flexicurity innebär att flexibilitet och trygghet 
kombineras på arbetsmarknaden på ett sätt som bidrar till att öka både produktiviteten och 
arbetets kvalitet genom att garantera trygghet, samtidigt som företagen ges den flexibilitet 
som krävs för att skapa arbetstillfällen i takt med de förändrade behoven på marknaden.
Parlamentet anser att kraven på flexibilitet och trygghet inte står i motsättning till varandra 
utan är ömsesidigt förstärkande.

15. Europaparlamentet anser att det är ännu viktigare att genomföra flexicurity under den 
rådande ekonomiska situationen, och erinrar om att tillämpningen av 
flexibilitetsprinciperna kräver ambitiösa strukturella reformer som står på en stabil grund 
av samförstånd.

16. Europaparlamentet anser att företagen inte litar på arbetsmarknaden och uppfattar den som 
opålitlig under den rådande ekonomiska krisen, samt att de saknar långtidsvisioner.

17. Europaparlamentet efterlyser, inom ramen för en modern arbetsorganisation, flexibla och 
säkra avtalsöverenskommelser. Parlamentet betonar dock att tillsvidareanställningar 
fortfarande bör vara den huvudsakliga anställningsformen, men påpekar samtidigt att vissa 
personer föredrar atypiska kontrakt, särskilt studenter och unga som behöver diversifiera 
sin arbetslivserfarenhet.

18. Europaparlamentet fördömer den olagliga ersättningen av reguljära arbetsförhållanden 
med atypiska avtal på allmänhetens, arbetstagarnas och konkurrenternas bekostnad. 
Parlamentet understryker att sådana kontraktsformer strider mot den europeiska sociala 
modellen.

19. Europaparlamentet är starkt övertygat om att varje anställningsform bör åtföljas av 
grundläggande rättigheter, dock med hänsyn tagen till de olika traditionerna i 
medlemsstaterna, och de bör omfatta följande: lika behandling i arbetet, skydd av 
arbetstagares hälsa och säkerhet, bestämmelser om arbetstid och dygnsvila, förenings- och 
representationsfrihet, kollektiva avtalsförhandlingar, kollektiva åtgärder och tillgång till 
utbildning.
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20. Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att trappa upp sina ansträngningar 
för att investera i kompetens och utbildning för att främja hållbar sysselsättning. 
Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att investera i människor genom att 
genomföra och finansiera strategier för livslångt lärande.

21. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra en politik som låter 
människor bättre balansera arbets- och familjeliv, genom att se till att barnomsorgens 
öppettider anpassas till arbetstiden.

22. Europaparlamentet rekommenderar starkt att det europeiska sysselsättningsinitiativet bör 
omfatta tidiga insatser redan när arbetstillfällen försvinner, inte minst för att minska risken 
för att personer utestängs från arbetsmarknaden.

23. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förstärka aktiveringsprogrammen, 
särskilt för de lågutbildade, genom individbaserad rådgivning, intensiv utbildning av 
arbetstagare, subventionerade arbetstillfällen samt subventioner för att starta företag i 
mindre eller större skala.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att avskaffa den 
administrativa bördan och underlätta för företagen, särskilt små och medelstora företag.

25. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att rapportera om hur det ser ut i nuläget 
vad gäller genomförandet av handlingsalternativ för flexicurity.

C. Nya former för social dialog

26. Europaparlamentet är övertygat om att ett formellt erkännande av rollerna för 
arbetsmarknadens parter i det nya fördraget innebär ett framsteg, eftersom deras autonomi 
erkänns och betydelsen av deras stöd i främjandet av den sociala dialogen åter bekräftas.

27. Europaparlamentet är av den åsikten att erkännandet av trepartstoppmötet för tillväxt och 
sysselsättning som institutionellt organ bidrar till att arbetsmarknadens parter kan delta i 
EU:s ekonomiska politik.

28. Europaparlamentet tror att bidraget från de europeiska och nationella 
arbetsmarknadsparterna i arbetet med EU 2020-strategin är särskilt viktigt när det gäller 
att nå sysselsättningsmålen och genomföra flexicurity-principerna.

29. Europaparlamentet uppmanar de nationella arbetsmarknadsparterna att övervinna sina 
reservationer gentemot ”utomstående” (anställda med atypisk eller ”mycket atypisk” 
anställningsform) och att skapa balans mellan de senares rättigheter och krav på socialt 
skydd och med dem som befinner sig ”innanför”.

30. Europaparlamentet uppmanar arbetsmarknadsparterna på europeisk och nationell nivå att 
stödja investeringarna i livslångt lärande.
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31. Europaparlamentet noterar att arbetsmarknadsparternas engagemang i utformningen av 
politiken och dess genomförande varierar kraftigt mellan medlemsstaterna, men att den 
allmänna trenden är att använda en bredare blandning av instrument för att uppnå dessa 
politiska mål. Parlamentet tror att kvaliteten i det sociala och institutionella stödet som 
arbetsmarknadsparterna åtnjuter antagligen är den huvudsakliga anledningen till kvaliteten 
på det bidrag de själva ger.

32. Europaparlamentet är övertygat om att kollektivavtalen har visat sig vara ett effektivt 
instrument för att upprätthålla sysselsättningen och för att företagen ska kunna finna 
flexibla lösningar för att hantera den ekonomiska nedgången.

33. Europaparlamentet är övertygat om att regeringarnas roll är avgörande när det gäller att 
fastställa förutsättningarna för inkluderande och effektiva kollektivavtal och att stödja 
trepartsstrukturen på arbetsmarknaden för att engagera dessa i utformandet av den 
offentliga politiken i linje med nationell praxis och tradition.

34. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, kommittén för socialt skydd och den europeiska sysselsättningskommittén 
samt till medlemsstaternas och kandidatländernas regeringar och parlament.
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MOTIVERING

Europeiska unionen och dess medlemsstater står inför en djup ekonomisk och social kris och 
behöver göra stora ansträngningar för att säkerställa så många arbetstillfällen och så hög 
sysselsättning i Europa som möjligt.

Föredraganden är övertygad om att de europeiska sociala modellerna, med sina strategier för 
hållbar tillväxt, full sysselsättning, sociala framsteg, välfärd och sociala skyddsnät, är rustade 
för att leda Europeiska unionen och dess medlemsstater genom denna kris.

För att ta sig igenom krisen och säkerställa sysselsättningen, hindra massiv arbetslöshet och 
hjälpa de arbetslösa att hitta nya jobb måste vi trappa upp våra insatser när det gäller att 
investera i kunskap, utbildning och hållbar sysselsättning.

Mot bakgrund av detta förväntar sig föredraganden att man vid Europeiska 
rådets vårmöte 2010 kommer överens om tydliga riktlinjer och konkreta åtgärder för att 
trygga sysselsättningen och skapa arbetstillfällen inom ramen för EU:s 2020-strategi.

Målet inom ramen för EU:s 2020-strategi bör vara ett verkligt omfattande europeiskt 
sysselsättningsinitiativ, genom att man å ena sidan ser till att ett företag inom tre dagar kan 
etableras utan kostnad var som helt inom Europeiska unionen och att formaliteterna för att 
anställa de första personerna kan ske via en enda kontaktpunkt, och å andra sidan genom 
förstärkta aktivitetssatsningar, särskilt för lågutbildade, genom personlig rådgivning, intensiv 
utbildning eller vidareutbildning och uppgradering av arbetstagarnas kompetens, 
lärlingsprogram, anställningsbidrag och startbidrag för egenföretagare eller nystartade företag. 
Dessutom stöder parlamentet kommissionens fördelning av anslag från 
Europeiska socialfonden för att främja utveckling och matchning av kompetens.

Sysselsättningsinitiativet bör omfatta tidiga insatser redan när människor förlorar sina jobb, 
inte minst för att minska risken för att personer utestängs från arbetsmarknaden. Sådana 
insatser kräver avsevärda investeringar i utbildning, bland annat ett ökat antal 
utbildningsleverantörer, samtidigt som man måste fokusera på bättre samordning av 
utbildning och program för återintegrering av arbetskraft. Insatserna bör inte bara omfatta 
kortsiktiga åtgärder utan även syfta till att åstadkomma kvalifikationer på hög nivå för att höja 
den allmänna kompetensnivån inom Europeiska unionen och bemöta den aktuella ekonomins 
skiftande behov.

Föredraganden anser att de ansträngningar som krävs från medborgarnas sida lättare kan 
accepteras om de uppfattas som å ena sidan rättvisa och å andra sidan som garantier för 
sysselsättning och social integration. Medlemsstaterna behöver därför investera i människor 
genom att aktivt genomföra och finansiera strategier för livslångt lärande och genom 
ytterligare ekonomiskt stöd. Arbetsmarknadsparterna på europeisk och nationell nivå måste 
stödja investeringarna i livslångt lärande. Om regeringar och arbetsmarknadsparter fastställer 
nationella mål för dessa investeringar i livslångt lärande bidrar detta till att garantera 
karriärmöjligheterna.

Föredraganden är övertygad om att det behövs ett aktivt främjande av lika möjligheter för 
kvinnor och män inom sysselsättnings- och socialpolitiken.
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Förutsättningar

Den totala arbetslösheten ökade i EU-27 under 2009 från 8 till 9,6 procent (från 7,8 till 9,8 för 
män och från 8,1 till 9,3 procent för kvinnor).

Under senare år har den totala andelen halvtidsarbetande legat kvar på en hög nivå, men 
andelen för denna grupp är högre i EU-15 än i de länder som nyligen anslöt sig till EU. 
Andelen deltidsarbetare ökade med 0,5 procent i EU-27 under 2009 jämfört med 2008. Detta 
är en relativt stor ökning med tanke på att den totala ökningen bara var 0,1 procent åren 
2006-2008. 2008 arbetade 18 procent av det totala antalet sysselsatta i EU-27 deltid 
(31 procent av det totala antalet sysselsatta kvinnor och omkring 8 procent av männen) och av 
den totala andelen personer som arbetade deltid gjorde 24 procent detta frivilligt (nästan 
30 procent av männen och mer än 22 procent av kvinnorna). Den viktigaste anledningen till 
ofrivillig deltidstjänstgöring (24 procent av ofrivilligt deltidsanställda) är att personerna inte 
lyckades hitta ett heltidsjobb.

Visstidsanställda är känsligare för den ekonomiska situationen. Det totala antalet tillfälligt 
anställda i EU-27 minskade med 1,7 miljoner 2007–2009. Det motsvarar en sänkning med 
omkring 6,3 procent, vilket är mycket mer är den 1,3-procentiga nedgången i antalet fast 
anställda under samma period. 

Antalet egenföretagare sjönk åren efter 2000, men har legat på samma nivå de senaste åren. 
2007 var mer än 15 procent av det totala antalet sysselsatta i EU-27 egenföretagare (med en 
skillnad mellan män och kvinnor på cirka 6 procentenheter), jämfört med runt 7 procent i 
Förenta staterna.

Av det totala antalet sysselsatta är 14 procent tillfälligt anställda (2008). Huvudorsakerna är 
att de anställda är på utbildning eller inte kunde hitta något fast jobb.

Av det totala antalet sysselsatta arbetar runt 5 procent hemifrån (2008).

Flexicurity

Atypisk anställning innebär att anställningsförhållandena inte överensstämmer med 
standarden eller den ”typiska” modellen för normal tillsvidareanställning hos en enda 
arbetsgivare under lång tid. Flexibla kontrakt är ett instrument som används i medlemsstaterna 
som en del av arbetsmarknadspolitiken och har hjälpt arbetslösa att hitta ett jobb. 
Benämningen ”mycket atypiska” anställningsformer har blivit vanligare på senare tid 
(dvs. anställningskontrakt på mindre än 6 månader, en arbetstid på mindre än 10 timmar och 
muntliga anställningskontrakt). Dessa anställningsformer är vanligast bland ungdomar 
(19-29 år) och äldre arbetstagare (50 år och äldre), kvinnor och lågutbildade. Arbetstagare 
med ”mycket atypiska” anställningsformer erbjuds mindre utbildning, har snävare 
karriärutsikter och lägre inkomst jämfört med andra arbetstagarekategorier, och har därmed en 
mer utsatt anställningssituation.

Föredraganden är övertygad om att medlemsstaterna bör övervaka och analysera utvecklingen 
av alla typer av anställningsavtal.
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Föredraganden är också övertygad om att en kraftfull tillämpning av flexicurity-strategierna 
kan bidra till kampen mot olagliga anställningar och göra de ”mycket atypiska” 
anställningsformerna mindre attraktiva. Det är bättre att inom ramen för flexicurity-strategin 
fokusera på kvalitativa och bra jobbövergångar än på att bevara jobb. Medlemsstaterna bör i 
samband med detta investera i en aktiv arbetsmarknadspolitik och institutionella reformer. 
Föredraganden är dessutom övertygad om att medlemsstaterna kritiskt bör granska 
lagstiftningen om anställningsskydd, eftersom den förklarar skillnaderna mellan 
medlemsstaterna vad gäller utbredningen av långtidsarbetslöshet och anställningens 
varaktighet.

Föredraganden är övertygad om att det finns en viktig könsdimension på debatten om atypiskt 
arbete, eftersom män är oproportionerligt representerade i reguljära anställningsförhållanden 
medan ett ökande antal arbetsföra kvinnor arbetar under atypiska villkor.

Social dialog

Föredraganden tror att ett formellt erkännande av rollerna för arbetsmarknadens parter i det 
nya fördraget innebär ett framsteg, eftersom deras autonomi erkänns och betydelsen av deras 
stöd i främjandet av den sociala dialogen åter bekräftas. Erkännandet av trepartstoppmötet för 
tillväxt och sysselsättning som institutionellt organ bidrar till att arbetsmarknadens parter 
deltar i EU:s ekonomiska politik.

Bidraget från de europeiska och nationella arbetsmarknadsparterna i arbetet med EU 2020-
strategin är särskilt viktigt när det gäller att nå sysselsättningsmålen och genomföra 
flexicurity-principerna. Därför måste arbetsmarknadsparterna på nationell nivå övervinna sina 
reservationer gentemot ”utomstående” (anställda med atypisk eller ”mycket atypisk” 
anställningsform) och skapa balans mellan de senares rättigheter och krav på socialt skydd 
med dem som befinner sig ”innanför”.

Förhandlingarna på sektorsnivå är det vanligaste förhandlingssättet i de flesta västeuropeiska 
länder och i flera central- och östeuropeiska länder.

Arbetsmarknadsparternas delaktighet när nationella krisåtgärder ska utarbetas skiljer sig 
markant och beror på ländernas industriella samarbetstraditioner och -strukturer, samt på den 
typ av åtgärder som vidtas. I flera länder klagade arbetsmarknadsparterna över bristen på 
engagemang och samråd under förberedelserna av regeringsåtgärderna.

Även om denna skillnad finns i arbetsmarknadsparternas delaktighet i utformningen och 
tillämpningen av politiken finns det en allmän trend mot att använda en större blandning av 
instrument för att nå de politiska målen. Kvaliteten på det sociala och institutionella stödet 
som arbetsmarknadsparterna åtnjuter är antagligen den huvudsakliga anledningen till 
kvaliteten på det bidrag arbetsmarknadsparterna ger till EU 2020-strategin.


