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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om "Mod fælles principper for flexicurity: Flere og bedre job ved hjælp af fleksibilitet 
og sikkerhed"
(2007/0000(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen om "Mod fælles principper for flexicurity: 
Flere og bedre job ved hjælp af fleksibilitet og sikkerhed" (KOM(2007)0359),

– der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Flexicurity 
(dimensionen intern fleksibilitet – overenskomstforhandlinger og den sociale dialogs rolle 
som midler til regulering og reform af arbejdsmarkederne) af 11. juli 2007 (SOC/272),

– der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om 
"Arbejdsmarkedsparternes rolle, når arbejde, familie og privatliv skal forenes" af 11. juli 
2007 (SOC/271),

– der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om 
"Beskæftigelse for prioriterede befolkningsgrupper" (Lissabon-strategien) af 12. juli 2007 
(SOC/251),

– der henviser til Kommissionens grønbog om modernisering af arbejdsretten med henblik 
på tackling af det 21. århundredes udfordringer (KOM(2006)0708),

– der henviser til OECD's udgivelse "Employment Outlook 2006: Boosting Jobs and 
Incomes",

– der henviser til ILO's rapport med titlen "Is a stable workforce good for the economy? -
Insights into the tenure - productivity - employment relationship" fra august 2004, der 
viser, at der er en positiv sammenhæng mellem faste ansættelsesforhold og produktivitet,

– der henviser til ILO's konvention C 87 om foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at 
organisere sig (1948), ILO's konvention C 98 om retten til at organisere sig og føre 
kollektive forhandlinger (1949) samt ILO's henstilling R 198 om ansættelsesforhold 
(2006),

– der henviser til Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 20001 om generelle 
rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv,

– der henviser til dets beslutning af 6. september 2006 om en europæisk social model2, der 
gentager EU's fælles værdier som lighed, solidaritet, ikke-forskelsbehandling og 
omfordeling,

– der henviser til artikel 136-145 i EF-traktaten,

  
1 EFT L 303 af 2.12.2000, s. 16
2 EUT L 305 E af 14.12.2006, s. 141
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– der henviser til artikel 15, 20 og 27-38 i EU-chartret om grundlæggende rettigheder, 
herunder retten til beskyttelse i tilfælde af ubegrundet opsigelse og til retfærdige og 
rimelige arbejdsforhold,

– der henviser til Den Europæiske Socialpagt,

– der henviser til den beretning, som Arbejdsgruppen på Højt Plan i maj 2004 afgav om 
socialpolitikkens fremtid i en udvidet Europæisk Union,

– der henviser til Kommissionens arbejdsdokument med titlen "Community Lisbon 
Programme: Technical implementation report 2006" (SEK(2006)1379) og dens 
gennemførelse,

– der henviser til Kommissionens meddelelse om "Den Social- og Arbejdsmarkedspolitiske 
Dagsorden" (KOM(2005)0033),

– der henviser til de nationale Lissabon-reformprogrammer, som medlemsstaterne har 
forelagt,

– der henviser til Kommissionens meddelelse om "Det globale Europa - i konkurrencen på 
verdensmarkedet" (KOM(2006)0567),

– der henviser til Kommissionens meddelelse om "Integrerede retningslinjer for vækst og 
beskæftigelse (2005-2008)" (KOM(2005)0141),

– der henviser til formandskabets konklusioner fra marts 2000, marts 2001, marts og 
oktober 2005 og marts 2006,

– der henviser til Rådets direktiv 1999/70/EF af 28. juni 1999 om rammeaftalen vedrørende 
tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP1,

– der henviser til dets beslutning af 23. marts 2006 om de demografiske udfordringer og 
solidariteten mellem generationerne2,

– der henviser til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om 
udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser3,

– der henviser til dets beslutning af 26. oktober 2006 om anvendelse af direktiv 96/71/EF 
om udstationering af arbejdstagere4,

– der henviser til ILO's konvention om vandrende arbejdstagere, 1975,

– der henviser til ILO's konvention om private arbejdsformidlinger, 1977,

– der henviser til ILO's dagsorden for anstændigt arbejde,

  
1 EFT L 175 af 10.7.1999, s. 43.
2 EUT C 292 E af 1.12.2006, s. 131.
3 EFT L 18 af 21.1.1997, s. 1.
4 EUT C 313 E af 20.12.2006, s. 452.
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– der henviser til Kommissionens meddelelse om "Fremme af anstændigt arbejde for alle -
EU's bidrag til gennemførelsen af dagsordenen for anstændigt arbejde i verden" 
(KOM(2006)0249),

– der henviser til Rådets direktiv 75/117/EØF af 10. februar 1975 om indbyrdes tilnærmelse 
af medlemsstaternes lovgivninger om gennemførelse af princippet om lige løn til mænd 
og kvinder1,

– der henviser til Rådets direktiv 76/207/EØF af 9. februar 1976 om gennemførelse af 
princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til 
beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår2,

– der henviser til Rådets direktiv 92/85/EØF af 19. oktober 1992 om iværksættelse af 
foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for 
arbejdstagere som er gravide, som lige har født, eller som ammer (tiende særdirektiv i 
henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)3,

– der henviser til Rådets direktiv 94/33/EF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på 
arbejdspladsen4,

– der henviser til Rådets direktiv 94/45/EF af 22. september 1994 om indførelse af 
europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder og 
fællesskabskoncerner med henblik på at informere og høre arbejdstagerne5,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/73/EF af 23. september 
20026 om ændring af Rådets direktiv 76/207/EØF om gennemførelse af princippet om 
ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, 
erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår,

– der henviser til Rådets direktiv 97/81/EF af 15. december 1997 om rammeaftalen 
vedrørende deltidsarbejde, der er indgået af Unice, CEEP og EFS - bilag: Rammeaftale 
om deltidsarbejde7,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 
(A6-0000/2007),

A. der henviser til, at EU er et frihandelsområde og et fællesskab med fælles værdier, hvorfor 
enhver reform af arbejdsretten skal afspejle disse værdier, og til, at de grundlæggende 
principper for den arbejdsret, der har udviklet sig i de europæiske lande, fortsat gælder; 
der henviser til, at arbejdsretten giver arbejdstagere og arbejdsgivere retssikkerhed og 

  
1 EFT L 45 af 19.2.1975, s. 19.
2 EFT L 39 af 14.2.1976, s. 40.
3 EFT L 348 af 28.11.1992, s. 1.
4 EFT L 216 af 20.8.1994, s. 12.
5 EFT L 254 af 30.9.1994, s. 64.
6 EFT L 269 af 5.10.2002, s. 15.
7 EFT L 14 af 20.1.1998, s. 9.
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beskyttelse gennem lovgivning eller kollektive aftaler eller en kombination af disse, og til, 
at magtbalancen mellem arbejdstagere og arbejdsgivere således reguleres; der henviser til, 
at enhver ændring i arbejdsretten i højere grad vil lykkes, hvis arbejdstagerne føler sig 
mere sikre; der henviser til, at følelsen af sikkerhed også afhænger af, hvor gode 
mulighederne er for at finde et nyt job,

B. der henviser til, at flexicurity derfor skal ses som en stærk europæisk social model, der gør 
virksomhederne og arbejdsstyrken mere konkurrencedygtige og smidige,

C. der henviser til, at arbejdsløsheden i EU ikke skyldes lovgivning om sikkerhed i 
beskæftigelsen, men derimod mangel på jobskabelse gennem investering i forskning og 
udvikling og livslang læring, som kunne skabe et dynamisk arbejdsmarked,

D. der henviser til, at en innovativ og videnbaseret økonomi, der er på forkant med 
udviklingen, bør stræbe efter at være konkurrencedygtig i den øvre ende af værdikæden, 
og at det for at opnå dette er nødvendigt med faste ansættelsesforhold og en højt uddannet 
og topmotiveret arbejdsstyrke,

E. der henviser til, at målet med flexicurity er at gøre det muligt for individer at klare 
forandringer og øge mobiliteten på det europæiske arbejdsmarked, hvilket vil medføre fast 
beskæftigelse og indkomst,

F. der henviser til, at medlemsstaterne for at kunne konkurrere på lige vilkår i det indre 
marked bør foretage en minimumsharmonisering på det arbejdsretlige område, navnlig på 
de områder, hvor EU har kompetence, 

G. der henviser til, at flexicurity giver balance mellem rettigheder og pligter for 
arbejdsgiverne, arbejdstagerne, jobsøgende og offentlige myndigheder, og kræver et klima 
præget af tillid og dialog mellem myndighederne og arbejdsmarkedets parter, hvor alle er 
klar til at tage ansvar for forandringer og finde frem til velafbalancerede politiske 
pakkeløsninger, særlig med hensyn til dårligt stillede grupper som f.eks. kvinder, 
indvandrere, unge og ældre arbejdstagere og handicappede,

H. der henviser til, at høj arbejdsløshed og opdeling af arbejdsmarkedet skal bekæmpes ved 
at give alle arbejdstagere lige rettigheder og investere i jobskabelse og livslang læring,

I. der henviser til, at Kommissionens meddelelse "Mod fælles principper for flexicurity:
Flere og bedre job ved hjælp af fleksibilitet og sikkerhed" (KOM(2007)0359) er et vigtigt 
skridt mod en mere afbalanceret debat om flexicurity,

1. anerkender, at Europa for at få succes i det 21. århundrede har brug for virksomheder, der 
hurtigt kan udnytte de muligheder, der opstår i en verden, der er i hastig forandring;

2. understreger imidlertid, at flexicurity er en politikstrategi for en reform af 
arbejdsmarkedet og som sådan skal omfatte alle eksisterende facetter af beskæftigelses- og 
socialpolitikken både på nationalt og på EU plan;

3. understreger, at EU's flexicurity-strategi bør se nærmere på kravene i den moderne 
økonomi og på, hvilken arbejdsstyrke europæiske virksomheder har brug for, for at få 
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succes, samt på de største hindringer;

4. mener, at flexicurity-strategier mest skal rettes mod de områder, hvor de største problemer 
ligger, og at de skal indgå som en del af en velafvejet pakke, der har været forhandlet med 
arbejdsmarkedets parter, men mener også, at ethvert forsøg på at øge fleksibiliteten uden 
forudgående at have enten forhandlet sig til et kompromis med arbejdsmarkedets parter 
eller foreslået en form for klar kompensation for den øgede fleksibilitet kun kan skabe 
yderligere usikkerhed;

5. mener imidlertid, at det største problem i EU er udbuddet af veluddannede og fleksible 
arbejdstagere, og at dette spørgsmål bør udgøre kernen i EU's flexicurity-strategier; 
understreger, at skabelsen af et fleksibelt arbejdsmarked bør prioriteres højt ved at højne 
uddannelsesniveauet og udvide erhvervsuddannelses- og omskolingsprogrammer, ved at 
nedbryde de barrierer, der forhindrer kvinder, indvandrere, ældre og unge arbejdstagere og 
andre dårligt stillede grupper i at blive integreret i arbejdsstyrken, ved at fjerne hindringer 
for den erhvervsmæssige og geografiske mobilitet og ved at gennemføre en aktiv 
arbejdsmarkedspolitik, der letter overgangen fra et job til det næste; understreger, at nye 
teknologier spiller en afgørende rolle i almen og erhvervsfaglig uddannelse og minder om 
de nye muligheder for fleksibilitet, som aftalen med arbejdsmarkedets parter om 
telearbejde, deltidsarbejde og tidsbegrænsede kontrakter giver; er ikke enig i 
Kommissionens skelnen mellem insidere og outsidere;

6. foreslår derfor, at Det Europæiske Råd i december 2007 vedtager et mere velafvejet sæt 
principper for flexicurity, der baseres på skabelse af kvalitetsjob og styrkelse af den 
europæiske sociale model; understreger, at disse principper bør omfatte:

• behovet for en veluddannet og smidig arbejdsstyrke
• foranstaltninger mod usikre ansættelsesforhold og urimelige 

arbejdspraksisser 
• nedbrydelse af opdelingen af arbejdsmarkedet og et skifte fra jobsikkerhed 

til sikkerhed for beskæftigelse
• partnerskab til styring af forandringer
• ligestilling af mænd og kvinder og lige muligheder for alle
• etablering af nationale tilgange i samråd med arbejdsmarkedets parter
• en makroøkonomisk ramme for vækst og beskæftigelse;

7. minder om EU's kompetencer inden for beskæftigelse og socialpolitik og minder 
medlemsstaterne og Kommissionen om deres ansvar for at garantere rettigheder på EU-
plan; minder om, at EU-lovgivningen er et supplement til de nationale 
arbejdsmarkedsbestemmelser og et vigtigt element i forbindelse med at sikre 
arbejdstagernes rettigheder;

8. kræver i denne forbindelse, at direktiverne om vikararbejde og om en styrkelse af retten til 
at overføre supplerende pensionsrettigheder vedtages, at der hurtigt fortages en revision af 
arbejdstidsdirektivet1 og direktivet om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg2, og at 

  
1 EFT L 307 af 13.12.1993, s. 18.
2 EFT L 254 af 30.9.1994, s. 64.
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der sker en bedre gennemførelse af direktivet om udstationering af arbejdstagere;

9. kræver endvidere en fornyet indsats mod sort arbejde og den sorte økonomi, der - selv om 
disse fænomener forekommer i forskelligt omfang i medlemsstaterne - er til skade for 
økonomien, indebærer manglende beskyttelse af arbejdstagerne, skader forbrugerne, 
mindsker skatteindtægterne og fører til illoyal konkurrence mellem virksomhederne;
opfordrer Kommissionen til at bekæmpe sort arbejde ved at etablere en europæisk 
platform til koordinering af nationale arbejdsinspektorater og/eller fagforeninger, kræver 
en intensiv national koordinering af de berørte offentlige og private organisationer og 
opfordrer medlemsstaterne til med henblik på at bekæmpe en udhuling af 
beskatningsgrundlaget at tage innovative metoder i brug, der er baseret på indikatorer og 
benchmarks, som er specifikke for de forskellige erhvervssektorer;

10. er overbevist om, at der kun kan skabes et klima præget af tillid og dialog ved at involvere 
arbejdsmarkedets parter i forbindelse med tilpasningen af nationale politikker og ved at 
fremme stærke fagforeninger og kollektive forhandlinger som en del af et 
medarbejderorienteret beskæftigelsessystem, hvor en høj grad af tillid skal sikre balancen;
understreger, at der bør gøres en indsats over for den manglende dækning af kollektive 
forhandlinger og tilskynder til, at de kollektive forhandlinger og den sociale dialog 
udvides - herunder både den grænseoverskridende og den sektorspecifikke dialog - til at 
omfatte uddannelse, arbejdets tilrettelæggelse og spørgsmål i forbindelse med 
omstrukturering og udflytning; opfordrer indtrængende Kommissionen til at yde teknisk 
og økonomisk bistand til arbejdsmarkedets parter;

11. understreger, at alle flexicurity-modeller bør baseres på fælles principper, der understøtter 
den europæiske sociale model; mener, at krav om fleksibilitet og sikkerhed styrker 
hinanden, og at flexicurity gør det muligt for virksomhederne og arbejdstagerne at tilpasse 
sig med en høj grad af social beskyttelse, social sikring og arbejdsløshedsunderstøttelse, 
beskyttelse af sundhed og sikkerhed, aktive arbejdsmarkedspolitikker og muligheder for 
faglig uddannelse og livslang læring; fremhæver endvidere, at de tilbagevendende og 
effektive kollektive forhandlinger bør udspille sig i en trepartsstruktur med stærke og 
repræsentative arbejdsmarkedsparter og understreger ligeledes behovet for bredtfavnende 
velfærdsydelser samt adgang for alle til pasningsfaciliteter af god kvalitet for børn og 
andre plejekrævende personer; understreger endvidere, at sikkerhed for arbejdstageren kan 
fremme arbejdskraftens mobilitet og strukturelle ændringer, idet villigheden til at tage 
chancer øges;

12. beklager Kommissionens snævre tilgang til flexicurity og opfordrer Kommissionen til at 
forpligte sig til principperne om sikkerhed for arbejdstageren, aktive 
arbejdsmarkedspolitikker og livslang læring og til at se flexicurity i en bredere 
sammenhæng med den europæiske sociale model;

13. understreger, at kampen mod en opdeling af arbejdsmarkedet skal omfatte basisrettigheder 
for alle arbejdstagere uden hensyntagen til den specifikke beskæftigelsesstatus, og denne 
skal omfatte: ligebehandling, sundheds- og sikkerhedsbeskyttelse af arbejdstagerne og 
arbejdstids-/hviletidsbestemmelser, organisations- og repræsentationsfrihed, kollektive 
forhandlinger, retten til at tage kollektive skridt, adgang til uddannelse såvel som 
beskyttelse af opnåede rettigheder, der dækker uddannelsesperioder, pleje, overgang fra 
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lønnet beskæftigelse til selvstændig beskæftigelse, osv.; minder om, at basisrettigheder og 
arbejdsretten ikke har til formål at fastholde arbejdstagerne i det samme job hele livet, 
men at sikre rimelige leve- og arbejdsvilkår;

14. understreger behovet for at indføre politikker, der forebygger en gentagende akkumulering 
af atypiske kontrakter;

15. opfordrer til, at der etableres et omfattende system til livslang læring, der lægger særlig 
vægt på arbejdstagere med atypiske kontrakter; opfordrer medlemsstaterne til at rette 
deres strategier mod egne problemområder og gennemføre skræddersyede investeringer i 
almen- og erhvervsuddannelse for at sikre, at de offentlige myndigheders og 
virksomhedernes indsats forbedres;

16. opfordrer arbejdsmarkedets parter og de offentlige myndigheder i medlemsstaterne til at 
garantere, at der som benchmark investeres 2 % af BNP (de samlede offentlige og private 
udgifter) i livslang læring; opfordrer endvidere medlemsstaterne til at tilskynde 
virksomhederne til at øge deres investeringer i livslang læring;

17. understreger det effektive i nyskabende former for arbejdstilrettelæggelse, som f.eks. 
læringsorganisationer, brede kvalifikationer og jobrotation via arbejdsgiverstøttet 
uddannelse, initiativer fra sektorfonde, regional udviklingsstøtte og aktive 
arbejdsmarkedspolitikker;

18. er overbevist om vigtigheden af at tilskynde til stabile beskæftigelsesforhold, hvor der er 
en høj grad af tillid;

19. minder om vigtigheden af effektive og aktive arbejdsmarkedspolitikker, der omfatter råd 
og vejledning, efteruddannelse og hjælp i forbindelse med mobilitet for at afkorte 
overgangsperioder mellem job samt socialsikringsordninger, der tilskynder til åbenhed 
over for forandringer ved at mindske indkomsttab og tilvejebringe 
uddannelsesmuligheder;

20. understreger nødvendigheden af at lette mobiliteten ved at udvikle muligheder for 
mobilitet op ad og gøre det lettere for arbejdstagere at skifte til et mere sikkert og stabilt 
job, der kræver høje kvalifikationer, samt af at fremme anerkendelsen af kompetencer og 
kvalifikationer, der er opnået ved ikke-formel og uformel læring1;

21. opfordrer medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger med henblik på at fremme lige 
adgang for mænd og kvinder til kvalitetsjob, der er i overensstemmelse med den 
europæiske ligestillingspagt og Kommissionens meddelelse om den demografiske 
udvikling i Europa;

22. understreger behovet for, at arbejdsmarkedsparterne forhandler arbejdstidsordninger, der 
er tilstrækkelig fleksible til at opfylde behovene hos arbejdsgiverne og arbejdstagerne og 
giver folk mulighed for bedre at kombinere arbejde og familieliv;

  
1 Ikke-formel uddannelse dækker organiserede og langvarige uddannelsesaktiviteter, der ikke helt svarer til 
definitionen for formel uddannelse. Uformel uddannelse dækker uddannelsesaktiviteter uden for de formelle og 
ikke-formelle uddannelsesformer, der ikke er særlig organiseret, som f.eks. selvstudier. Formel uddannelse 
omfatter det almindelige uddannelsessystem i hvert enkelt land. Se SEK(2006)0639
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23. opfordrer medlemsstaterne til at indføre ordninger, der støtter en fleksibel pensionering af 
ældre arbejdstagere, som f.eks. deltidspensionering og lignende ordninger, der kan styrke 
integrationen af ældre arbejdstagere på arbejdsmarkedet;

24. minder medlemsstaterne om, at hvis flexicurity samlet skal resultere i øget beskæftigelse, 
skal det makroøkonomiske miljø bakke op om dette mål, og strategien for flexicurity skal 
omfatte en bedre koordinering af makroøkonomiske politikker og de offentlige udgifter til 
støtte for intelligent vækst, hvor der kanaliseres flere ressourcer over i Lissabon-
prioriteterne;

25. opfordrer Den Europæiske Centralbank til at tilskynde til investeringer i strukturelle 
reformer, livslang læring og udvikling;

26. minder Kommissionen om behovet for at give Parlamentet den nødvendige tid, ikke 
mindre end fem måneder, til at udfylde sin rådgivende funktion;

27. opfordrer de europæiske virksomheder til at fremskynde gennemførelsen af reglerne for 
virksomhedernes sociale ansvar og opfordrer Kommissionen til at påbegynde 
gennemførelsen af anbefalingerne i Europa-Parlamentets beslutning af 13. marts 2007 om 
virksomhedernes sociale ansvar1;

28. mener, at de fælles principper for flexicurity bør gennemføres af 
fællesskabsinstitutionerne og medlemsstaterne inden for rammerne af Lissabon-strategien; 
opfordrer til en revision af retningslinjerne for beskæftigelse, således at der indføres fælles 
principper for flexicurity, som medlemsstaterne skal gennemføre via deres nationale 
reformprogrammer; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i højere grad at 
involvere Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter såvel som 
arbejdsmarkedsparterne i gennemførelsen og overvågningen af den åbne 
koordinationsmetode, herunder den europæiske beskæftigelsesstrategi og retningslinjerne 
for beskæftigelse, med henblik på at gøre disse politikker mere effektive;

29. opfordrer Det Europæiske Råd og Kommissionen til - inden for rammerne af 
midtvejsvurderingen af den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden og under 
hensyntagen til Parlamentets betænkning om status over den sociale virkelighed - at sætte 
en ambitiøs socialreform på dagsordenen både på EU-plan og nationalt plan; opfordrer 
endvidere de to institutioner til sammen med Parlamentet at udforme deres vision for det 
fremtidige sociale Europa, der fremmer og indeholder en velafvejet tilgang til reformer og 
tilpasninger til flexicurity, globaliseringen, industrielle omstruktureringer, teknologiske 
fremskridt, demografi og migration; understreger således, at arbejdstagerne skal sikres 
sociale rettigheder og beskyttelse, der er dybt forankret i den europæiske tradition, for at 
styrke væksten og højne beskæftigelsen og arbejdskvaliteten; fremhæver, at et socialt 
Europa sammen med ambitiøse nationale reformer således vil betyde en reel merværdi for 
arbejdstagere og borgere, når alle disponible redskaber tages i brug (den åbne 
koordinationsmetode, national og EU-lovgivning, den sociale dialog, programmer); 
mener, at kun et internt marked, hvor økonomisk frihed går hånd i hånd med sociale 
rettigheder, kan opnå borgernes støtte;

  
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0062.
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30. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Udvalget for 
Social Beskyttelse, Beskæftigelsesudvalget, medlemsstaternes regeringer og parlamenter 
samt kandidatlandene.
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BEGRUNDELSE

1. Kommissionen udgav i juli 20071, på basis af anbefalinger fra ekspertgruppen2 og efter 
Parlamentets betænkning om modernisering af arbejdsretten, en meddelelse om tilgange 
til flexicurity. Debatten om flexicurity, der hænger tæt sammen med debatten om 
arbejdsretten, kommer på et belejligt tidspunkt, hvor socialsikringsordningerne i EU's 
medlemsstater står over for nye udfordringer på grund af den øgede integrering mellem 
verdensøkonomien og de europæiske økonomier, høj arbejdsløshed, en aldrende 
europæisk befolkning, takten i den teknologiske udvikling og kvindernes stigende 
betydning på arbejdsmarkedet. Imidlertid vil kun et EU, der bygger på økonomisk og 
social samhørighed, og som forsvarer fælles værdier, være stærk nok til at forsvare sine 
interesser og bevare og styrke de værdier, som er forbundet med den europæiske sociale 
model - lighed, solidaritet, individuelle rettigheder og ansvar, ikke-diskriminering og 
omfordeling, hvor alle borgere har adgang til offentlige serviceydelser af høj kvalitet - og 
bevare de allerede opnåede høje sociale standarder.

2. Den europæiske integration har altid udviklet sig gennem en kombination af europæisk 
lovgivning og reformer på nationalt, regionalt og lokalt plan. EU's rammer giver en 
uvurderlig mulighed for at forme national lovgivning og udvikle det indre marked. Den 
gældende fællesskabsret på det sociale område på den ene side og den åbne 
koordinationsmetode samt nationale reformprogrammer på den anden har skabt en 
struktur for koordineringen af medlemsstaternes socialpolitikker. Debatten om flexicurity 
kan være en del af denne struktur, og de forskellige dele af reformerne for tilgangene bør 
gennemføres på det mest hensigtsmæssige plan. Selvom der på grund af forskellene i 
medlemsstaternes arbejdsmarkeder og socialpolitikker ikke kan findes én endegyldig 
løsning, har vores indre marked skabt - og vil fortsat skabe - fælles udfordringer, som 
bedst kan tackles på EU-niveau. EU's rolle - under hensyntagen til medlemsstaternes 
kompetencer - er ikke kun at være en platform til udveksling af bedste praksis, men også 
at forme debatten ved hjælp af lovgivning, retningslinjer og benchmarks til gennemførelse 
på medlemsstats-plan.

3. Flere undersøgelser har vist, at flexicurity-modeller kun kan fungere i et tillidsfuldt miljø. 
Det er afgørende, at man ser på konsekvenserne for alle de berørte parter, herunder 
arbejdsgivere, arbejdstagere og samfundet som helhed. Folk kan acceptere gentagne 
forandringer, hvis de har garantier og adgang til kompensationsordninger. Dermed får 
individer mulighed for at foretage forskellige valg i deres liv uden at sætte deres 
karrierer/pensioner på spil. Det omfatter også øget social beskyttelse og 
arbejdsmarkedsordninger, sociale infrastrukturer af god kvalitet og grundlæggende 
rettigheder med veludviklede høringsprocesser. Der findes forskellige tilgange, som 
medlemsstaterne kan følge for at fremme denne tillid, men det kan kun lykkes, hvis disse 
tilgange er en del af en egentlig europæisk struktur, der sikrer grundlæggende sociale og 
beskæftigelsesmæssige rettigheder for alle (potentielle) arbejdstagere.

  
1 Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget med titlen "Mod fælles principper for flexicurity: Flere og bedre job ved hjælp af fleksibilitet 
og sikkerhed" KOM(2007)0359
2 http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/pdf/flexi_pathways_en.pdf
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4. En stærk europæisk struktur med fuld deltagelse af arbejdsmarkedets parter på nationalt, 
sektorielt og europæisk plan er en absolut forudsætning for, at medlemsstaterne kan
gennemføre tillidsbaserede tilgange til flexicurity. Det betyder, at de europæiske 
arbejdsmarkedsparter sammen med deres nationale modstykker bør spille en 
fremtrædende rolle i forbindelse udarbejdelsen af de nødvendige europæiske 
lovgivningsmæssige rammer, som vil give de europæiske virksomheder og arbejdstagere 
de garantier, der er nødvendige for at skabe fleksibilitet og sikkerhed. Flexicurity handler 
om at styrke det sociale Europa, som til gengæld øger virksomhedernes produktivitet og 
konkurrencedygtighed. Den europæiske sociale model, og herunder meget 
konkurrencedygtige virksomheder og en veluddannet og smidig arbejdsstyrke, skal 
opbygges samtidig på nationalt og europæisk plan ved hjælp af en tilnærmelse og 
harmonisering af medlemsstaternes lovgivninger på de økonomiske, 
beskæftigelsesmæssige, sociale og miljømæssige områder.

5. Det er ikke kun nødvendigt med en hurtig ændring af EU's institutionelle struktur, så den 
bliver mere effektiv, EU skal også udtænke nye politikker for dets borgere og 
virksomheder, der mildner bivirkningerne ved stigende konkurrence og åbninger af 
markeder, der undertiden skaber nye typer risici for både arbejdsgivere og arbejdstagere.
Flexicurity er blevet fremsat som et måde at sikre en jævn fordeling af disse risici, men 
debatten herom har været overskygget af fordomme og mistro. De medlemsstater, der har 
gennemført omfattende flexicurity-politikker (de nordiske lande og Nederlandene), har 
konstateret, at det er en velfungerende måde at forlige målsætningerne om en dynamisk 
økonomi med sikkerhed for arbejdsstyrken, der har opnået bred støtte. Der er på 
europæisk plan udbredt frygt for, at denne betegnelse er blevet kapret til at dække over 
noget, der hovedsageligt går i retning af en deregulering, der prioriterer arbejdsgivernes 
behov over arbejdstagernes.

6. Derfor bør udgangspunktet for debatten være en klar og utvetydig definition af flexicurity. 
Der findes forskellige flexicurity-modeller i Europa, der i varierende grad kombinerer 
intern fleksibilitet og sikkerhed inden for virksomheder med ekstern fleksibilitet og 
sikkerhed i overensstemmelse med medlemsstatens historiske baggrund, retlige 
traditioner, økonomiske situation, offentlige finanser og forbindelserne mellem 
arbejdsmarkedets parter. De bygger imidlertid på fælles principper om solidaritet, 
retfærdighed, rettigheder og ansvar. Kravene om henholdsvis fleksibilitet og sikkerhed er 
således ikke i strid med hinanden, men styrker derimod gensidigt hinanden. 
Kombinationen af de to bør derfor ses som en mulighed. Flexicurity kombinerer 
virksomheders og arbejdstageres evne til at tilpasse sig med en høj grad af social 
beskyttelse, social sikring og arbejdsløshedsunderstøttelse, beskyttelse af sundhed og 
sikkerhed, aktive arbejdsmarkedspolitikker og livslang læring og muligheder for efter- og 
videreuddannelse. Dette understøttes af tilbagevendende og effektive kollektive 
forhandlinger, der udspiller sig i en trepartsstruktur med stærke og repræsentative 
arbejdsmarkedsparter samt bredtfavnende velfærdsydelser og adgang for alle til
pasningsfaciliteter af god kvalitet for børn og andre plejekrævende personer. I denne 
forbindelse er definitionen på flexicurity i Kommissionens grønbog om arbejdsret samt i 
meddelelsen om flexicurity for snæver og ikke tilstrækkelig politikorienteret.

7. Kommissionens udgangspunkt, nemlig at risici og fordele bør fordeles mellem de 
arbejdstagere, der har beskyttede kontrakter, og dem, der ikke har sådanne kontrakter 
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(insidere og outsidere), er uheldig. Opdelingen af arbejdsmarkedet kan kun ophøre, hvis 
arbejdsmarkedets parter - både arbejdsgivere og arbejdstagere - bliver enige om en 
ligevægt mellem rettigheder og forpligtelser. Det er derfor altafgørende, at 
arbejdsmarkedets parter inddrages i debatten om flexicurity, og det burde være sket 
tidligere. Selvom Kommissionen i princippet støtter et stærkt partnerskab med 
arbejdsmarkedets parter, indeholder meddelelsen ikke en strategi til at fremme og styrke 
partnerskabet med arbejdsmarkedets parter på EU-plan og nationalt plan. Endvidere 
støttes Kommissionens påstand om, at strenge regler om beskæftigelsessikkerhed skaber 
arbejdsløshed, ikke i OECD's udgivelse "Employment Outlook 2006"1, der fastholder, at 
lovgivning om beskæftigelsessikkerhed ikke har nogen indflydelse på den samlede 
beskæftigelsesfrekvens. Førstegangs-jobsøgende og arbejdstagere, der vender tilbage til 
arbejdsmarkedet, har behov for bedre muligheder for at komme ind på arbejdsmarkedet, 
og disse muligheder skal omfattes af grundlæggende rettigheder, der sikrer disse 
arbejdstagere en retfærdig behandling. I denne forbindelse har Kommission ikke tydeligt 
nok forklaret, hvad den mener med "tilstrækkelig" fleksibilitet i forbindelse med 
ansættelser.

8. Der er behov for en klar arbejdsdeling mellem EU og medlemsstaterne af, hvad der skal 
gøres på henholdsvis EU-plan og nationalt plan. Kommissionens meddelelse kan 
suppleres ved, at man kaster lys over EU's rolle i beslutningsprocessen vedrørende 
flexicurity. Vigtig europæisk lovgivning, der er bagud med hensyn til vedtagelse eller 
revision, nævnes ikke. Direktiver som f.eks. arbejdstidsdirektivet, direktivet om 
vikaransatte, direktivet om udstationering af arbejdstagere og direktivet om indførelse af 
europæiske samarbejdsudvalg og information og høring af arbejdstagerne skal garantere 
og øge beskyttelsen af arbejdstagere i hele EU for at styrke deres tillid og afbalancere de 
risici, der er forbundet med presset fra øget konkurrence, omstruktureringer og fleksibilitet 
på arbejdsmarkedet. Dette er en del af tilgangene til flexicurity, hvilket også er tilfældet 
for talrige aftaler, der er indgået mellem de europæiske arbejdsmarkedsparter om 
tidsbegrænsede kontrakter, forældreorlov, deltidsarbejde og telearbejde.

9. Endvidere bør der i lyset af den øgede integrering mellem de europæiske økonomier og 
mellem de europæiske arbejdsmarkeder tilskyndes til social dialog og kollektive 
forhandlinger på EU-plan. Der kan ikke vedtages flexicurity-principper uden formelle 
input fra arbejdsmarkedets parter omkring fastsættelse af arbejdsgivernes og 
arbejdstagernes rettigheder og ansvar. Arbejdsmarkedets parter bør træde sammen på alle 
planer (på europæisk, nationalt, sektorielt, regionalt og lokalt plan) for at diskutere, 
hvordan fleksibiliteten og sikkerheden kan øges både internt og eksternt.

10. På nationalt plan bør de fælles principper, der opnås enighed om medlemsstaterne 
imellem, gennemføres via Lissabon-strategien og skal derfor medtages i de reviderede 
europæiske retningslinjer for beskæftigelsen, da de udgør de rammebestemmelser, der 
skal gennemføres i medlemsstaterne gennem de nationale reformprogrammer.

11. I Kommissionens meddelelse nævnes behovet for at garantere en "basis-jobbeskyttelse". 
Det betyder, at enhver form for beskæftigelse, uanset om der er tale om ikke-
standardbeskæftigelse eller andre former for beskæftigelse, bør indebære en kerne af 
rettigheder uden hensyntagen til den specifikke beskæftigelsesstatus, og at denne skal 

  
1 http://www.oecd.org/document/38/0,2340,en_2649_201185_36261286_1_1_1_1,00.html
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omfatte: ligebehandling, sundheds- og sikkerhedsbeskyttelse af arbejdstagerne og 
arbejdstids-/hviletidsbestemmelser, organisations- og repræsentationsfrihed, kollektive 
forhandlinger, retten til at tage kollektive skridt, adgang til uddannelse samt beskyttelse af 
opnåede rettigheder. Enhver reform af den nationale arbejdsret skal gennemføres inden for 
rammerne af disse basisrettigheder.

12. Større investering i livslang læring og efter- og videreuddannelse samt større anerkendelse 
af formel, ikke-formel og uformel læring er en forudsætning for enhver flexicurity-politik. 
Den fjerde europæiske undersøgelse af arbejdsvilkår (2005)1 viser, at uddannelsesniveauet 
i virksomhederne ikke er steget. Der er endvidere store forskelle medlemsstaterne imellem 
i mulighederne for adgang til faglig uddannelse, mellem lavt- og højtuddannede, mellem 
arbejdstagere med sikre og arbejdstagere med usikre ansættelseskontrakter og mellem 
arbejdstagere med en solid almen uddannelse og arbejdstagere, der ikke har opnået en 
gymnasie-/universitetsuddannelse. Der er derfor behov for nye incitamenter til at højne 
niveauet.

13. Det er vigtigt at understrege den indvirkning, flexicurity har for ligestillingsspørgsmålet 
og lige muligheder. Fleksible arbejdsmarkedsordninger har større indvirkning på dårligt 
stillede grupper, som f.eks. kvinder, indvandrere, unge og ældre arbejdstagere og 
handicappede, og det er derfor vigtigt, at der indføres basisrettigheder for alle 
arbejdstagere samt stærkere politikker til integrering af disse grupper socialt og på 
arbejdsmarkedet.

14. Makroøkonomiske politikker skal fremme investeringer i aktive arbejdsmarkedspolitikker 
og øget partnerskab, hvor arbejdsgiverne står for uddannelsesprogrammer og programmer 
for livslang læring med henblik på at opnå en smidig arbejdsstyrke. Det er vigtigt, at alle 
initiativer forhandles med arbejdsmarkedets parter, og at de er finansielt bæredygtige. 
Hvis en medlemsstat beslutter at overtage de risici, der er forbundet med 
omstruktureringer, fra virksomhederne ved at indføre mindre strenge regler for sikkerhed i 
beskæftigelsen, bør virksomhederne til gengæld forpligte sig til at investere mere i deres 
medarbejdere i form af uddannelse og livslang læring samt i forskning og udvikling for 
således at udvikle arbejdspladsen, forbedre arbejdsmetoderne og arbejdsmiljøet og udvikle 
nye teknologier, der kan sikre virksomhedens fortsatte konkurrencedygtighed. Dette bør 
ske i tæt samarbejde mellem ledelsen og arbejdstagerne.

15. Arbejdsløsheden er fortsat høj i Europa, og der skal gøres mere både i medlemsstaterne og 
på EU-plan for at ændre denne situation. Det er muligt at opnå fuld beskæftigelse, hvis de 
rigtige reformer og investeringer gennemføres i den private og den offentlige sektor. Der 
skal i Europa investeres mere i livslang læring samt i forskning og udvikling for at tackle 
det 21. århundredes udfordringer.

  
1 http://www.eurofound.europa.eu/ewco/surveys/EWCS2005/index.htm
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