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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om demokrati i arbetslivet: ett europeiskt ramverk för arbetstagares rätt till medverkan 
och översynen av direktivet om ett europeiskt företagsråd
(2021/2005(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av led 4 i ingressen till fördraget om Europeiska unionen 
(EU fördraget), där Europeiska unionens bekännelse till demokrati bekräftas,

– med beaktande av artikel 3.3 i EU-fördraget,

– med beaktande av artiklarna 9, 151 och 153.1 e och f i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt,

– med beaktande av artiklarna 12, 27, 28, 30 och 31 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna,

– med beaktande av rådets direktiv 98/59/EG av den 20 juli 1998 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva uppsägningar1,

– med beaktande av rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande 
av en allmän ram för likabehandling2,

– med beaktande av rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av 
företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter3,

– med beaktande av rådets direktiv 2001/86/EG av den 8 oktober 2001 om komplettering 
av stadgan för europabolag vad gäller arbetstagarinflytande4 och rådets direktiv 
2003/72/EG av den 22 juli 2003 om komplettering av stadgan för europeiska 
kooperativa föreningar med avseende på arbetstagarinflytande5,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/14/EG av 
den 11 mars 2002 om inrättande av en allmän ram för information till och samråd med 
arbetstagare i Europeiska gemenskapen6,

– med beaktande av studien från utredningsavdelningen för medborgerliga rättigheter och 
konstitutionella frågor från maj 2012 om förhållandet mellan företags tillsynsorgan och 
ledning, där det föreslås en ändring av direktiv 2002/14/EG om information till och 
samråd med arbetstagare för att omfatta arbetstagardeltagande i företagens styrelser,

1 EGT L 225, 12.8.1998, s. 16.
2 EGT L 303, 2.12.2000, s. 16.
3 EGT L 82, 22.3.2001, s. 16.
4 EGT L 294, 10.11.2001, s. 22.
5 EUT L 207, 18.8.2003, s. 25.
6 EGT L 80, 23.3.2002, s. 29.
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– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 
21 april 2004 om uppköpserbjudanden7,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG av den 
26 oktober 2005 om gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar8,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/38/EG av 
den 6 maj 2009 om inrättandet av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande 
i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd 
med arbetstagare9 (direktivet om ett europeiskt företagsråd),

– med beaktande av bedömningen av det europeiska mervärdet från januari 2021 
European Works Councils (EWC) – legislative-initiative procedure: revision of 
European Works Councils Directive,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
2 december 2020 om industriell omvandling mot en grön och digital europeisk 
ekonomi: lagstiftningskrav och arbetsmarknadsparternas och det civila samhällets roll10, 

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
31 augusti 2020 om en europeisk rättslig ram för skydd och stärkande av arbetstagarnas 
rätt till information, samråd och medverkan,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
17 oktober 2018 om paketet om europeisk bolagsrätt11,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
16 mars 2016 Att förbättra den inre marknaden: bättre möjligheter för individer och 
företag12, som uppmuntrar till större arbetstagarrepresentation i företagsledningar,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
20 mars 2013 om arbetstagarnas medverkan och inflytande som viktiga faktorer för god 
företagsstyrning i Europa och välavvägda lösningar för att komma ut ur krisen13,

– med beaktande av sin resolution av den 12 mars 2009 om anställdas medverkan i 
företag som lyder under stadgan för Europabolag och andra åtföljande åtgärder14,

– med beaktande av sin resolution av den 14 juni 2012 om framtiden för EU:s 
bolagsrätt15,

– med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2013 med rekommendationer till 
kommissionen om information till och samråd med anställda, planering och hantering 

7 EUT L 142, 30.4.2004, s. 12.
8 EUT L 310, 25.11.2005, s. 1.
9 EUT L 122, 16.5.2009, s. 28.
10 EUT C 56, 16.2.2021, s. 10.
11 EUT C 62, 15.2.2019, s. 24.
12 EUT C 177, 18.5.2016, s. 1.
13 EUT C 161, 6.6.2013, s. 35.
14 EUT C 87 E, 1.4.2010, s. 133.
15 EUT C 332 E, 15.11.2013, s. 78.
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av omstruktureringar16,

– med beaktande av sin resolution av den 12 september 2013 om gränsöverskridande 
kollektiva avtalsförhandlingar och gränsöverskridande social dialog17,

– med beaktande av sin resolution av den 17 december 2020 om ett starkt socialt Europa 
för rättvisa omställningar18,

– med beaktande av sin resolution av den 21 januari 2021 om EU:s strategi för 
jämställdhet19, som uppmuntrar till ett snabbt slut på dödläget i rådet för att anta 
förslaget till direktiv om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande 
styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder 
(COM(2012)0614),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 12 december 2012 
Handlingsplan: Europeisk bolagsrätt och företagsstyrning – ett modernt regelverk för 
mer engagerade aktieägare och hållbara företag (COM(2012)0740),

– med beaktande av Europafackets resolution av den 22 oktober 2014 om en ny ram för 
mer demokrati på arbetsplatsen,

– med beaktande av rapporten från Europeiskt kvinnoforum från februari 2012 Women on 
boards in Europe: from a snail’s pace to a giant leap? Progress, gaps and good 
practice,

– med beaktande av Internationella arbetsorganisationens (ILO) studie från februari 2010 
A comparative overview of terms and notions on employee participation,

– med beaktande av ILO:s studie från november 2018 om modeller för företagsstyrning: 
struktur, mångfald, utvärdering och framtidsutsikter,

– med beaktande av G20:s och OECD:s principer för företagsstyrning från 2015 och 
uttalandet från fackföreningarnas rådgivande kommitté vid OECD av den 28 maj 2021,

– med beaktande av Eurofounds tredje europeiska företagsundersökning av den 14 
december 2015 om direkt och indirekt arbetstagarinflytande,

– med beaktande av principerna 7 och 8 i den europeiska pelaren för sociala rättigheter,

– med beaktande av meddelandet från kommissionen av den 4 mars 2021 om 
handlingsplanen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter (COM(2021)0102),

– med beaktande av Portoförklaringen och det sociala åtagandet från Porto, 

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

16 EUT C 440, 30.12.2015, s. 23.
17 EUT C 93, 9.3.2016, s. 161.
18 Antagna texter, P9_TA(2020)0371.
19 Antagna texter, P9_TA(2021)0025. 
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– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
(A9-0000/2021), och av följande skäl:

A. Demokrati i allmänhet och särskilt demokrati i arbetslivet är grundläggande värden för 
Europeiska unionen och skapar en mycket solid grund när det gäller att stärka Europas 
motståndskraft och sociala kontrakt. Dessa grundläggande värden ingår också i 
gemenskapsstadgan om arbetstagares grundläggande sociala rättigheter och i 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

B. Arbetstagarnas röst är en central del av den europeiska sociala modellen, vars 
gemensamma tradition av social dialog, arbetstagarmedverkan, kollektiva 
förhandlingar, arbetstagarrepresentation i styrelser, hälso- och säkerhetsrepresentation 
samt trepartssystem är byggstenarna för en diversifierad och socialt hållbar framtid.

C. Demokrati på arbetsplatsen spelar en viktig roll för att stärka de mänskliga rättigheterna 
på arbetsplatsen och i samhället, inte minst när fackföreningar och 
arbetstagarföreträdare aktivt deltar i förfaranden för tillbörlig aktsamhet i företag. Mer 
demokrati på arbetsplatsen skulle vara ett effektivt sätt att motverka ojämlikheter i 
arbetslivet och i samhället.

D. Arbetstagarmedverkan, kollektivavtalens täckningsgrad och fackanslutning minskar i 
hela EU.

E. Fackföreningar och arbetstagarföreträdare har spelat en viktig roll för att minska covid-
19-pandemins effekter på arbetsplatser då de infört åtgärder för att skydda 
arbetstagarnas hälsa och säkerhet, särskilt för centrala arbetstagare på mycket utsatta 
arbetsplatser, och tagit i bruk system för att bevara arbetstillfällen, såsom korttidsarbete 
och nya former av arbetsorganisation, t.ex. distansarbete.

F. En hållbar företagsstyrning kan endast uppnås med medverkan av arbetstagarna. Den 
ekonomiska modell som bygger på den kortsiktiga principen om ”aktieägarvärde” har 
misslyckats med att uppmuntra till långsiktiga investeringar och vederbörlig respekt för 
de mänskliga rättigheterna, och i synnerhet fackföreningarnas och arbetstagarnas rätt till 
medverkan under tidigare kriser20.

G. Hållbara företag kännetecknas av att de har mekanismer för att uttrycka arbetstagarnas 
röst och tar hänsyn till arbetstagarnas intressen i strategiska beslut som påverkar 
arbetskraften och hela samhällen och regioner21.

H. Undersökningar har visat att arbetstagarmedverkan främjar produktiviteten, 
innovationen, arbetsorganisationen, jämställdheten, beslutsfattandet och är ett alternativ 
till krisbetingad minskning av sysselsättningen22.

20Rapp, M. S., Wolff, M., Udoieva, I., Hennig, J. C., Mitbestimmung im Aufsichtsrat und ihre Wirkung auf die 
Unternehmensführung, Hans-Böckler-Stiftung, nr 424, juni 2019, Ernst and Young, Study on directors’ duties 
and sustainable corporate governance, juli 2020.
21 Se ovan.
22 FitzRoy, F., Kraft, K., Co-determination, Efficiency and Productivity, British Journal of Industrial Relations, 
vol. 43, utgåva 2, juni 2005, s. 233-247, Kraft K., Stank J., Dewenter R., Co-determination and innovation, 
Cambridge Journal of Economics, vol. 35, utgåva 1, 2011, s. 145-172.
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I. De anställda är inte bara ”intressenter” i företag, utan ”parter” tillsammans med 
aktieägare och chefer. Arbetstagarmedverkan i företag är en avgörande del av en 
pluralistisk modell för företagsstyrning som bygger på demokratiska principer, rättvisa 
och effektivitet23.

J. En aktiv inkludering av arbetstagarna i företagens beslutsprocesser kommer att vara 
avgörande för att säkerställa de snabba, betydande och hållbara politiska och strategiska 
förändringar som krävs för den gröna och digitala omställningen, som kommer att leda 
till enorma förändringar i arbetslivet.

K. Konferensen om Europas framtid erbjuder en möjlighet att sträcka sig längre än till 
krisläget och göra EU:s medborgare delaktiga i utformningen av dess framtid och stärka 
demokratin på alla nivåer.

Arbetstagarmedverkan i företag

1. Europaparlamentet noterar det omfattande och sammanlänkade nätverket av 
arbetstagarmedverkan på arbetsplatser i hela unionen, allt från arbetstagare och fackliga 
företrädare valda av och bland arbetstagare på lokal nivå, till olika företagsråd i mer 
komplexa företag, och till särskild hälso- och säkerhetsrepresentation och 
arbetstagarrepresentation i företagens förvaltnings- eller ledningsorgan.

2. Europaparlamentet noterar att de rättsliga ramarna för arbetstagarnas medverkan på 
styrelsenivå är olika i de 18 medlemsstaterna och i Norge. Parlamentet betonar att 
omfattningen av arbetstagarmedverkan och dess intensitet i företagens styrelser varierar 
kraftigt.

3. Europaparlamentet är övertygat om att arbetstagarnas röst måste vara en central del av 
EU:s initiativ, för att säkerställa hållbar företagsstyrning och tillbörlig aktsamhet i fråga 
om mänskliga rättigheter.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att respektera avtalen mellan europeiska 
arbetsmarknadsparter på såväl branschövergripande nivå som branschnivå, och avhålla 
sig från ensidiga beslut, trots en gemensam begäran från dessa arbetsmarknadsparter, att 
inte införliva sådana avtal genom ett allmänt bindande rådsbeslut,.

5. Europaparlamentet konstaterar att stadgan för Europabolag oavsiktligt gör det möjligt 
för företag att kringgå nationella bestämmelser, i synnerhet arbetstagarrepresentationen 
i styrelser. Parlamentet beklagar att 2019 års bolagsrättspaket24 syftar till att upprätthålla 
dessa brister snarare än att åtgärda dem. Parlamentet konstaterar att gränsöverskridande 
fusioner också används för att förhindra rätten till representation. Parlamentet betonar 
att företagen använder komplexa företagsstrukturer och leverans- eller 
underleverantörskedjor för att kringgå sociala normer.

6. Europaparlamentet beklagar att 2019 års bolagsrättspaket misslyckades med att 
fastställa en hög EU-standard för information, samråd och arbetstagarrepresentation på 

23 ILO:s studie från november 2018 om modeller för företagsstyrning: struktur, mångfald, utvärdering och 
framtidsutsikter.
24 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/2019/EG av den 27 november 2019 vad gäller 
gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar (EUT L 321, 12.12.2019, s. 1).
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styrelsenivå när företag omstruktureras över gränser.

7. Europaparlamentet erinrar om att det i flera EU-rättsakter om rätten till 
arbetstagarrepresentation på styrelsenivå inte fastställs minimikrav för representation på 
styrelsenivå i olika typer av europeiska företag eller i företag som använder EU-
instrument för bolagsrätt för att möjliggöra gränsöverskridande mobilitet och rättslig 
omorganisering såsom gränsöverskridande fusioner, ombildningar och delningar.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta nödvändiga förbättringar av de 
ramverk som reglerar Europabolag, europeiska kooperativa föreningar och 
bolagsrättspaketet, och ändra rådets direktiv 2001/86/EG för att införa EU-minimikrav 
för arbetstagarrepresentation i tillsynsråd.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fastställa 
nödvändiga villkor och krav för att säkerställa att minst 80 procent av företagen 
omfattas av avtal om hållbar företagsstyrning senast 203025. Parlamentet begär i detta 
avseende att man fastställer strategier som avtalats med arbetstagarna för att på ett 
positivt sätt påverka den miljömässiga, sociala och ekonomiska utvecklingen genom 
styrningspraxis och marknadsnärvaro, stärker direktörernas roll när det gäller att 
tillvarata företagens långsiktiga intressen, ökar direktörernas redovisningsskyldighet när 
det gäller att integrera hållbarhet i företags beslutsfattande och främjar sådan praxis för 
företagsstyrning som bidrar till företagens hållbarhet, bland annat när det gäller 
företagsrapportering, styrelsearvoden, en maximal kvot för lönerna mellan verkställande 
direktörer och arbetstagare, styrelsens sammansättning samt medverkan av berörda 
parter26.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att leva upp till sitt åtagande att utan 
ytterligare dröjsmål lägga fram ett direktiv om bindande tillbörlig aktsamhet i fråga om 
de mänskliga rättigheterna och ansvarsfullt företagande, inbegripet 
arbetstagarrättigheter såsom organisationsrätt och kollektiv förhandlingsrätt, hälsa och 
säkerhet, socialt skydd och arbetsvillkor. Parlamentet betonar att detta direktiv bör 
fastställa obligatorisk tillbörlig aktsamhet som omfattar företagens verksamhet och 
deras affärsförbindelser, inbegripet leverans- och underleverantörskedjor, och bör 
säkerställa att fackföreningar och arbetstagarrepresentanter deltar fullt ut i hela 
processen för tillbörlig aktsamhet.

11. Europaparlamentet är övertygat om att införande och övervakning av ny teknik på 
arbetsplatsen på ett framgångsrikt och tillförlitligt sätt kommer att kräva meningsfull 
information i god tid och samråd med fackföreningar och arbetstagarrepresentanter för 
att säkerställa full respekt för arbetstagarnas hälsa, säkerhet, skydd av personuppgifter, 
likabehandling och välbefinnande i arbete, och förebygga otillbörlig exploatering och 
övervakning av arbetstagare, i synnerhet genom algoritmer. Parlamentet understryker att 
representanter för fackföreningar och arbetstagare bör ha den tillgång till och de medel 
som behövs för att bedöma och utvärdera digital teknik.

25 Arbetsdokument från kommissionens avdelningar av den 4 mars 2021 som åtföljer dess handlingsplan för att 
genomföra den europeiska pelaren för sociala rättigheter (SWD(2021)0046).
26 Se ovan.
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Ett nytt ramverk för information, samråd och representation på styrelsenivå

12. Europaparlamentet betonar behovet av att stärka, verkställa och konsolidera all relevant 
EU-lagstiftning för att säkerställa att information och samråd är en integrerad del av 
företagens beslutsfattande på alla nivåer i företag.

13. Europaparlamentet betonar vikten av att säkerställa meningsfull information och samråd 
i god tid i hela EU innan beslut fattas om strategier och åtgärder med 
gränsöverskridande följder. Parlamentet betonar att arbetstagarrepresentanterna måste 
ha tillgång till den sakkunskap som krävs för att bedöma konsekvenserna av dessa 
gränsöverskridande strategier och processer för arbetskraften.

14. Europaparlamentet uppmanar EU att se till att de anställda också är representerade i 
styrelser i företag på Europanivå, framför allt när dessa företag tillämpar EU-
lagstiftning för gränsöverskridande omstrukturering av och mobilitet för företag.

15. Europaparlamentet konstaterar att mycket återstår att göra för att säkerställa 
jämställdhet i alla aspekter av arbetstagarmedverkan i hela EU.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett nytt ramdirektiv om 
information till, samråd med och medverkan för arbetstagare för olika slag av 
europeiska företag, inbegripet underleverantörskedjor och franchiseavtal, och för 
företag som använder EU:s rörlighetsinstrument för företag, i syfte att fastställa 
miniminormer bland annat om planering för förändringar och omstruktureringar, 
särskilt på företagsnivå.

17. Europaparlamentet betonar att många brister i EU-rätten skulle kunna övervinnas 
genom ett minimitröskelvärde för representation på styrelsenivå i EU enligt detta nya 
ramdirektiv. Parlamentet anser därför att arbetstagarrepresentanterna bör förfoga över 
följande antal/andel platser i styrelserna: två eller tre platser i små företag med 50–250 
anställda, en tredjedel av alla platser i företag med 250–1 000 anställda, och hälften av 
alla platser i stora företag med mer än 1 000 anställda (i företaget eller dess direkta eller 
indirekta dotterbolag).

18. Europaparlamentet påminner om att direktivet om ett europeiskt företagsråd är en del av 
EU:s regelverk om information till och samråd med anställda. Parlamentet uttrycker oro 
över bristerna i direktivets utformning, särskilt när det gäller efterlevnaden av rätten till 
information och samråd.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att garantera rätten till information och 
samråd för att säkerställa att det europeiska företagsrådet kan yttra sig innan samråden 
har avslutats på respektive nivå. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att se 
till att det finns tillgång till rättslig prövning, avskaffa undantagen för gamla så kallade 
”frivilliga” förhandsavtal efter mer än 20 år, införa sanktioner, konsolidera begreppet 
”en frågas gränsöverskridande karaktär” och införliva det i direktivet om det europeiska 
företagsrådet, förhindra missbruk av sekretessregler och säkerställa en effektiv 
samordning av information, samråd och medverkan på lokal, nationell och europeisk 
nivå. 

°
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20. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Pandemin fortsätter att hålla Europa i ett hårt grepp, vilket har skapat nya utmaningar och 
osäkerhet samt påskyndat trender och förvärrat problem som fanns före pandemin. 
Arbetstillfällen och arbetstagare behöver skyddas. Vissa sektorer och regioner har drabbats 
särskilt hårt och det krävs en snabb och hållbar ekonomisk, social och politisk återhämtning. 
Tack vare innovativa åtgärder för att trygga sysselsättningen har massarbetslöshet förhindrats, 
men dessa åtgärder har kanske bara försenat omstruktureringar och insolvenser. 
Samtidigt som Europa koncentrerar sig på återhämtningen kommer den europeiska gröna 
given och digitaliseringen av arbetet att innebära enorma omställningar. Europeiska unionen 
strävar efter en rättvis omställning där ingen lämnas utanför. Det behövs dock nya strategier 
och ny politik för att säkerställa att fördelarna inte bara kommer ett fåtal till godo. 
Demokratin på arbetsplatsen måste vara ett centralt inslag i denna strategi, så att arbetstagarna 
får sin röst hörd och kan utforma och påverka denna förändring i stället för att bara vara 
föremål för dessa omställningsprocesser. Detta kommer att vara avgörande för att forma dessa 
sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningar och för att skapa en ansvarsfull och hållbar 
återhämtning för alla. Företag som till fullo utnyttjar arbetstagarmedverkan är nästan dubbelt 
så benägna att integrera hållbarhetsstrategier i sina styrningsriktlinjer än företag utan denna 
medverkan.
EU är inte bara en gemensam marknad, det är en gemenskap med kärnvärden och som är 
rätteligen stolt över att dess sociala modell har uppnåtts på ett unikt sätt. Rätten till 
information, samråd och medverkan förankrar den avgörande roll som arbetsmarknadens 
parter spelar för att uppnå dessa mål. Detta återspeglas också i de nästan 40 olika EU-
direktiven på områdena arbetsrätt, bolagsrätt och hälso- och säkerhetsskydd, som ger 
arbetstagarna möjlighet att delta.
Det lapptäcke av olika och ibland motstridiga regler som gäller information till och samråd 
med arbetstagare och deras representation i företagets högsta ledningsorgan leder inte bara till 
bristande rättssäkerhet för alla inblandade aktörer. Det innebär också att med varje nytt 
lagstiftningsinitiativ som rör arbetstagarnas rättigheter läggs bara nya lager av liknande regler 
till utan att problemet åtgärdas på ett begripligt sätt.
För att råda bot på detta bör den nya EU-ramen för information, samråd och 
arbetstagarrepresentation på styrelsenivå vara ett omfattande ytterligare rättsligt instrument 
som har en horisontell effekt när det gäller att fastställa normer för arbetstagarnas deltagande, 
som all relaterad lagstiftning skulle hänvisa till som en gemensam uppsättning regler, 
förfaranden och normer. En ny ram bör omfatta eller åtföljas av förnyade ansträngningar för 
att införa de nödvändiga förbättringarna av den rättsliga ramen för europeiska företagsråd.
Demokratin upphör inte på arbetsplatsen. Mer demokrati på arbetsplatsen kopplar debatten 
om framtidens arbete till debatten om EU:s framtid och stärkandet av demokratin i Europa.


