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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om gemensamma principer för ”flexicurity”: Fler och bättre arbetstillfällen med en 
kombination av flexibilitet och trygghet
(2007/…(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Gemensamma principer för ”flexicurity”: 
Fler och bättre arbetstillfällen med en kombination av flexibilitet och trygghet” 
(KOM(2007)0359),

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande ”Flexicurity 
(den interna flexibilitetsdimensionen – kollektiva förhandlingar och den sociala dialogens 
roll som instrument för reglering och reform av arbetsmarknaden)” av den 11 juli 2007 
(SOC/272),

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande om 
arbetsmarknadsparternas roll när det gäller att förena arbets-, familje- och privatliv av 
den 11 juni 2007 (SOC/271),

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande 
”Sysselsättning för prioriterade kategorier – Lissabonstrategin” av den 12 juni 2007 
(SOC/251),

– med beaktande av kommissionens grönbok ”En modern arbetsrätt för att möta 2000-talets 
utmaningar” (KOM(2006)0708),

– med beaktande av ”OECD:s sysselsättningsöversikt – 2006 års utgåva: att främja 
sysselsättning och inkomstutveckling”, 

– med beaktande av ILO:s rapport ”Is a stable workforce good for the economy? – Insights 
into the tenure – productivity – employment relationship” från augusti 2004, som visar att 
det finns ett positivt samband mellan anställningstrygghet och produktivitet, 

– med beaktande av ILO:s konvention nr 87 om föreningsfrihet och skydd för 
organisationsrätten (1948), ILO:s konvention nr 98 om tillämpning av principerna för 
organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten (1949) och ILO:s 
rekommendation nr 198 om arbetsförhållanden (2006),

– med beaktande av rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av 
en allmän ram för likabehandling1,

– med beaktande av sin resolution av den 6 september 2006 om en europeisk social modell 
för framtiden1, där EU:s gemensamma värderingar jämlikhet, solidaritet, 
icke-diskriminering och omfördelning framhålls på nytt,

  
1 EGT L 303, 2.12.2000, s. 16.
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– med beaktande av artiklarna 136–145 i EG-fördraget,

– med beaktande av artiklarna 15, 20 och 27–38 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, i synnerhet rätten till skydd mot uppsägning utan saklig 
grund och rätten till rättvisa arbetsförhållanden,

– med beaktande av den europeiska sociala stadgan, 

– med beaktande av högnivågruppens rapport från maj 2004 om socialpolitikens framtid i 
ett utvidgat EU, 

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument ”Gemenskapens Lissabonprogram: 
Teknisk genomföranderapport och dess genomförande 2006” (SEK(2006)1379), 

– med beaktande av kommissionens meddelande om den socialpolitiska agendan 
(KOM(2005)0033),

– med beaktande av de nationella reformprogram med anknytning till Lissabonstrategin som 
medlemsstaterna lagt fram, 

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Ett konkurrenskraftigt Europa i världen” 
(KOM(2006)0567),

– med beaktande av kommissionens meddelande om integrerade riktlinjer för sysselsättning 
och tillväxt (2005–2008) (KOM(2005)0141),

– med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från mars 2000, mars 2001, mars och 
oktober 2005 och mars 2006,

– med beaktande av rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om 
visstidsarbete, undertecknat av EFS, UNICE och CEEP2,

– med beaktande av sin resolution av den 23 mars 2006 om demografiska utmaningar och 
solidaritet mellan generationerna3,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG om utstationering av 
arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster4,

– med beaktande av sin resolution av den 26 oktober 2006 om tillämpningen av 
direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare5,

– med beaktande av ILO:s konvention från 1975 om migrerande arbetstagare 
(tilläggsbestämmelser),

    
1 EUT C 305 E, 14.12.2006, s. 141.
2 EGT L 175, 10.7.1999, s. 43.
3 EUT C 292 E, 1.12.2006, s. 131.
4 EGT L 18, 21.1.1997, s. 1.
5 EUT C 313 E, 20.12.2006, s. 452.
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– med beaktande av ILO:s konvention från 1997 om privat arbetsförmedling,

– med beaktande av ILO:s agenda för anständigt arbete,

– med beaktande av kommissionens meddelande ”Anständigt arbete för alla: EU:s bidrag 
till agendan för anständigt arbete i världen” (KOM(2006)0249),

– med beaktande av rådets direktiv 75/117/EEG av den 10 februari 1975 om tillnärmningen 
av medlemsstaternas lagar om tillämpningen av principen om lika lön för män och 
kvinnor1,

– med beaktande av rådets direktiv 76/207/EEG av den 9 februari 1976 om genomförandet 
av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, 
yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor2,

– med beaktande av rådets direktiv 92/85/EEG av den 19 oktober 1992 om åtgärder för att 
förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida, nyligen har 
fött barn eller ammar (tionde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)3,

– med beaktande av rådets direktiv 94/33/EG av den 22 juni 1994 om skydd av minderåriga 
i arbetslivet4,

– med beaktande av rådets direktiv 94/45/EG av den 22 september 1994 om inrättandet av 
ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av 
gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare5,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/73/EG av 
den 23 september 20026 om ändring av rådets direktiv 76/207/EEG om genomförandet av 
principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, 
yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor,

– med beaktande av rådets direktiv 97/81/EG av den 15 december 1997 om ramavtalet om 
deltidsarbete, undertecknat av UNICE, CEEP och EFS – Bilaga: Ramavtal om 
deltidsarbete7,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
(A6-…/2007), och av följande skäl:

A. EU är inte bara ett frihandelsområde utan också en värdegemenskap. Vid en reform av 
arbetsrätten och arbetsmarknaden bör dessa värderingar därför avspeglas. De 

  
1 EGT L 45, 19.2.1975, s. 19.
2 EGT L 39, 14.2.1976, s. 40.
3 EGT L 348, 28.11.1992, s. 1.
4 EGT L 216, 20.8.1994, s. 12.
5 EGT L 254, 30.9.1994, s. 64.
6 EGT L 269, 5.10.2002, s. 15. 
7 EGT L 14, 20.1.1998, s. 9.
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arbetsrättsliga grundprinciper som har vuxit fram i Europa gäller fortfarande. Arbetsrätten 
skapar rättssäkerhet och skydd för arbetstagare och arbetsgivare genom lagstiftning, 
kollektivavtal eller en kombination av dessa, och reglerar maktbalansen mellan 
arbetstagare och arbetsgivare. Ändringar i arbetsrätten kan bli mer framgångsrika om 
arbetstagarna känner sig trygga, något som också avgörs av hur lätt det är att hitta ett nytt 
arbete. 

B. ”Flexicurity” bör därför ses som en stark europeisk social modell som främjar företagens 
och arbetskraftens konkurrenskraft och anpassningsförmåga.

C. Arbetslösheten i EU beror inte på lagstiftningen om anställningsskydd utan snarare på att 
det inte skapas nya arbetstillfällen genom investeringar i forskning och utveckling samt 
livslångt lärande, vilket skulle leda till en dynamisk arbetsmarknad.

D. I en avancerad, innovativ och kunskapsbaserad ekonomi bör målet vara konkurrenskraft i 
det översta ledet av värdekedjan. För att uppnå detta krävs det långsiktig sysselsättning 
och högutbildad och motiverad arbetskraft.

E. Syftet med ”flexicurity” är att göra det möjligt för individen att hantera förändringar och 
att öka rörligheten på den europeiska arbetsmarknaden, vilket kommer att leda till hållbar 
sysselsättning och inkomstutveckling.

F. För att kunna konkurrera på lika villkor på den inre marknaden måste medlemsstaterna 
harmonisera sina respektive arbetsrättslagar till en minimistandard, framför allt på de 
områden som tillhör EU:s behörighet. 

G. ”Flexicurity” förutsätter att det görs en avvägning mellan arbetsgivarnas, arbetstagarnas, 
de arbetssökandes och de offentliga myndigheternas rättigheter och skyldigheter, vilket 
förutsätter ett klimat präglat av förtroende och dialog mellan offentliga myndigheter och 
arbetsmarknadens parter, där alla är beredda att ta sitt ansvar för att åstadkomma en 
förändring och utarbeta väl avvägda politiska lösningar som särskilt tar hänsyn till 
missgynnade grupper, bland annat kvinnor, invandrare, yngre och äldre arbetstagare samt 
funktionshindrade. 

H. För att få bukt med den höga arbetslösheten och segmenteringen av arbetsmarknaden 
måste man ge alla arbetstagare lika rättigheter, göra investeringar som skapar 
arbetstillfällen och satsa på livslångt lärande.

I. Kommissionens meddelande ”Gemensamma principer för ”flexicurity”: Fler och bättre 
arbetstillfällen med en kombination av flexibilitet och trygghet” (KOM(2007)0359) utgör 
ett viktigt steg mot en mer nyanserad debatt om ”flexicurity”.

1. Europaparlamentet inser att Europa för att lyckas under tjugohundratalet behöver företag 
som snabbt kan dra nytta av de möjligheter som uppstår i en snabbt föränderlig värld.

2. Europaparlamentet framhåller emellertid att ”flexicurity” är en politisk strategi för att 
reformera arbetsmarknaden och att den som sådan måste vara allsidig och inbegripa alla 
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befintliga aspekter som rör sysselsättning och socialpolitik, både på nationell nivå och på 
EU-nivå. 

3. Europaparlamentet betonar att det vid utarbetandet av Europas ”flexicurity”-strategi är 
viktigt att noggrant undersöka vad den moderna ekonomin efterfrågar, vilket slags 
arbetskraft företagen i Europa behöver för att lyckas och vilka som är de huvudsakliga 
hindren.

4. Europaparlamentet menar att ”flexicurity”-strategierna framför allt måste fokusera på var 
de största problemen finns som en del av ett välavvägt åtgärdspaket som utarbetats efter 
nära samråd med arbetsmarknadens parter. Varje försök att öka flexibiliteten utan att ha 
förhandlat fram en kompromiss med arbetsmarknadens parter eller att ha föreslagit någon 
form av tydlig kompensation för den ökade flexibiliteten kan däremot enbart leda till 
större otrygghet. 

5. Europaparlamentet anser emellertid att det största problemet i EU gäller tillgången på 
utbildad och anpassningsbar arbetskraft och att detta är en fråga som bör vara central i 
EU:s ”flexicurity”-strategier. Parlamentet betonar att skapandet av en flexibel 
arbetsmarknad bör prioriteras genom att man höjer utbildningsnivån och ökar 
programmen för fortbildning och omskolning, avlägsnar hinder för 
arbetsmarknadsintegration av kvinnor, invandrare, yngre och äldre arbetstagare samt 
andra missgynnade grupper och undanröjer hinder för arbetsrörlighet och geografisk 
rörlighet samt genom att man för en aktiv arbetsmarknadspolitik som underlättar 
övergången från ett arbete till ett annat. Parlamentet framhåller den nya teknikens 
avgörande betydelse inom utbildningen och erinrar om de nya formerna av flexibilitet som 
erbjuds genom arbetsmarknadsparternas avtal om distansarbete och deltids- och 
visstidsarbete. Parlamentet tar avstånd från kommissionens uppdelning i ”integrerade” och 
”utestängda”.

6. Europaparlamentet föreslår därför att Europeiska rådet vid sitt möte i december 2007 antar 
en mer välavvägd uppsättning ”flexicurity”-principer som bör baseras på skapandet av 
kvalitetsarbeten och en förstärkning av den europeiska sociala modellen. Parlamentet 
framhåller att följande punkter bör ingå i dessa principer:

• Behovet av utbildad och anpassningsbar arbetskraft.
• Åtgärder mot osäkra anställningar och orättvisa arbetsvillkor. 
• Åtgärder för att minska segmenteringen av arbetsmarknaden och en 

övergång från arbetstrygghet till anställningstrygghet. 
• Partnerskap för att hantera förändringar.
• Jämställdhet och lika möjligheter för alla.
• Utarbetande av nationella färdplaner i samråd med arbetsmarknadens parter.
• En makroekonomisk ram för tillväxt och sysselsättning.

7. Europaparlamentet påminner om EU:s befogenheter på området sysselsättning och 
socialpolitik och erinrar medlemsstaterna och kommissionen om deras ansvar för att 
garantera rättigheter på EU-nivå. Parlamentet påminner om att EU:s lagstiftning 
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kompletterar de nationella arbetsmarknadsreglerna och utgör en viktig faktor när det gäller 
att säkerställa arbetstagarnas rättigheter. 

8. Europaparlamentet begär i detta sammanhang att direktivet om arbete via 
bemanningsföretag och överföring av kompletterande pensionsrättigheter antas, att 
arbetstidsdirektivet1 och direktivet om ett europeiskt företagsråd2 snarast ses över samt att 
direktivet om utstationering av arbetstagare tillämpas på ett bättre sätt.

9. Europaparlamentet uppmanar också till förnyade insatser mot oredovisat arbete och den 
svarta ekonomin som – även om den varierar i omfattaning i medlemsstaterna – skadar 
ekonomin, inte erbjuder något skydd för arbetstagarna, missgynnar konsumenterna, 
minskar skatteintäkterna och leder till orättvis konkurrens mellan företagen. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att bekämpa oredovisat arbete genom att inrätta en europeisk 
plattform för samordning mellan arbetstillsynsmyndigheter och/eller fackföreningar och 
betonar att de berörda offentliga och privata organisationerna bör samordnas effektivt på 
nationell nivå. Vidare uppmanar parlamentet medlemsstaterna att använda innovativa 
metoder baserade på indikatorer och riktmärken som är särskilt anpassade till de olika 
näringsgrenarna för att bekämpa ett krympande skatteunderlag.

10. Europaparlamentet är övertygat om att ett klimat präglat av förtroende och dialog endast 
kan skapas om arbetsmarknadsparterna medverkar i anpassningen av de nationella 
åtgärderna och främjandet av starka fackföreningar och kollektivförhandlingar, detta som 
en del av ett arbetsmarknadssystem där olika parter medverkar och där det finns ett högt 
förtroende som garanterar jämvikt. Parlamentet betonar behovet av att ta itu med bristerna 
när det gäller kollektivförhandlingarnas täckning och förordar en utvidgning av 
kollektivförhandlingar och social dialog – inklusive gränsöverskridande och sektorsvis 
dialog – så att även utbildning, arbetsorganisation och frågor som hänger samman med 
omstrukturering och omlokalisering behandlas. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
ge tekniskt och ekonomiskt stöd till arbetsmarknadens parter.

11. Europaparlamentet framhåller att alla ”flexicurity”-modeller bör baseras på gemensamma 
principer som förstärker den europeiska sociala modellen. Parlamentet anser att kraven på 
flexibilitet och trygghet stöder varandra och att ”flexicurity” gör det möjligt för företag 
och arbetstagare att anpassa sig, samtidigt som det finns en hög nivå av socialt skydd, 
social trygghet och arbetslöshetsunderstöd, skydd för hälsa och säkerhet, aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder och möjlighet till utbildning och livslångt lärande. Parlamentet 
framhåller vidare de återkommande och effektiva kollektivförhandlingar som äger rum 
inom en trepartsstruktur med starka och representativa arbetsmarknadsparter samt betonar 
behovet av en fungerande välfärd och allmän tillgång till tjänster av hög kvalitet, t.ex. 
barnomsorg och anhörigvård. Parlamentet poängterar också att anställningstrygghet kan 
bidra till arbetskraftens rörlighet och till strukturomvandling genom att arbetstagarnas 
villighet att ta risker ökar.

12. Europaparlamentet beklagar kommissionens snäva syn på ”flexicurity” och uppmanar den 
att engagera sig för principen om arbetstagarnas trygghet, aktiv arbetsmarknadspolitik och 

  
1 EGT L 307, 13.12.1993, s. 18.
2 EGT L 254, 30.9.1994, s. 64.



PR\682228SV.doc 9/15 PE 392.379v02-00
Extern översättning

SV

livslångt lärande samt att betrakta ”flexicurity” i den europeiska sociala modellens vidare 
sammanhang.

13. Europaparlamentet framhåller att det i kampen mot segmenteringen av arbetsmarknaden 
måste finnas en uppsättning grundläggande rättigheter för alla arbetstagare oavsett 
sysselsättningsstatus, vilka bör omfatta likabehandling, skydd av arbetstagares hälsa och 
säkerhet, bestämmelser om arbetstid, förenings- och representationsfrihet, kollektiva 
avtalsförhandlingar, kollektiva åtgärder och tillgång till utbildning liksom kontinuerligt 
skydd av förvärvade rättigheter som omfattar utbildningsperioder, omsorg, övergång från 
arbete som anställd till arbete som egenföretagare m.m. Parlamentet erinrar om att syftet 
med centrala rättigheter och arbetslagstiftning inte är att arbetstagarna skall behålla 
samma arbete livet ut, utan att de skall garanteras en rimlig levnadsstandard och rimliga 
arbetsvillkor. 

14. Europaparlamentet betonar behovet av att införa åtgärder som förhindrar återkommande 
ackumulering av atypiska anställningsavtal.

15. Europaparlamentet efterlyser inrättandet av övergripande livslånga utbildningssystem med 
särskild inriktning på arbetstagare med icke-standardiserade kontrakt. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att inrikta sina strategier på nationellt svaga områden och att 
skräddarsy investeringar i utbildning för att se till att de offentliga myndigheternas och 
näringslivets resultat förbättras.

16. Europaparlamentet uppmanar arbetsmarknadens parter och de offentliga myndigheterna i 
medlemsstaterna att garantera investeringar i livslångt lärande genom att komma överens 
om ett mål för detta på två procent av BNP (de totala offentliga och privata utgifterna). 
Parlamentet uppmanar dessutom medlemsstaterna att stimulera företagen att öka sina 
investeringar i livslångt lärande.

17. Europaparlamentet framhåller de innovativa arbetsorganisationsformernas effektivitet. Det 
kan gälla utbildningsorganisationer, förvärvande av mångsidiga kunskaper och 
jobbrotation genom företagsutbildning, sektorsvisa finansieringsinitiativ, regionalt 
utvecklingsstöd och aktiva arbetsmarknadsåtgärder. 

18. Europaparlamentet är övertygat om att det är viktigt att om förtroendet är högt uppmuntra 
till fasta anställningsförhållanden.

19. Europaparlamentet erinrar om vikten av effektiva, aktiva arbetsmarknadsåtgärder, bland 
annat rådgivning och vägledning, insatser för att behålla arbetskraft och underlätta 
rörlighet i syfte att förkorta övergångsperioderna mellan olika anställningar samt 
välfärdssystem som uppmuntrar till öppenhet inför förändringar genom att de leder till 
minskade inkomstförluster och ger möjligheter till utbildning.

20. Europaparlamentet framhåller vikten av att underlätta rörligheten genom att utveckla 
möjligheter till rörlighet uppåt för att göra det lättare för arbetstagare att byta till säkrare, 
stabilare och mer kvalificerade anställningar och genom att främja erkännande av 
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kunskaper och kvalifikationer som förvärvats under perioder av formell utbildning samt 
icke-formell och informell inlärning1.

21. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta sådana åtgärder för att främja lika 
tillgång för kvinnor och män till kvalitetsarbeten som är förenliga med den 
europeiska jämställdhetspakten och meddelandet om Europas demografiska framtid.

22. Europaparlamentet framhåller vikten av att arbetsmarknadens parter förhandlar fram 
arbetstidsavtal som är tillräckligt flexibla för att uppfylla arbetsgivarnas och de anställdas 
behov och för att människor skall kunna förena yrkesliv och familjeliv. 

23. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa åtgärder som främjar 
möjligheterna till flexibel pensionsavgång för äldre arbetstagare genom 
deltidspensionering och liknande system som kan öka äldre arbetstagares integration på 
arbetsmarknaden.

24. Europaparlamentet erinrar medlemsstaterna om att förutsättningen för att ”flexicurity” 
skall leda till högre total sysselsättning är att det finns en stödjande makroekonomisk 
miljö och att strategin för ”flexicurity” måste inbegripa förbättrad samordning av 
makroekonomiska åtgärder och offentliga utgifter till stöd för ”intelligent” tillväxt, vilket 
innebär att utgifterna måste omfördelas med inriktning på Lissabonprioriteringarna. 

25. Europaparlamentet uppmanar Europeiska centralbanken att uppmuntra till investeringar i 
strukturreformer, livslångt lärande samt forskning och utveckling.

26. Europaparlamentet påminner kommissionen om vikten av att ge parlamentet tillräckligt 
med tid, under alla omständigheter inte mindre än fem månader, för att det skall kunna 
uppfylla sin rådgivande roll.

27. Europaparlamentet uppmanar det europeiska näringslivet att påskynda tillämpningen av 
sina strategier när det gäller socialt ansvarstagande och uppmanar kommissionen att börja 
tillämpa rekommendationerna i parlamentets resolution om företagens sociala ansvar av 
den 13 mars 20072.

28. Europaparlamentet anser att de gemensamma principerna för ”flexicurity” bör tillämpas 
av gemenskapsinstitutionerna och medlemsstaterna inom ramen för Lissabonstrategin. 
Parlamentet efterlyser en översyn av sysselsättningsriktlinjerna så att de kommer att 
inbegripa de gemensamma principer för ”flexicurity” som medlemsstaterna skall 
genomföra via sina nationella reformprogram. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att i högre grad involvera parlamentet och de nationella parlamenten 
samt arbetsmarknadens parter i genomförandet och övervakningen av den öppna 
samordningsmetoden samt den europeiska sysselsättningsstrategin och 
sysselsättningsriktlinjerna för att optimera effekterna av dessa åtgärder.

  
1 Icke-formell utbildning handlar om organiserad och sammanhängande utbildningsverksamhet som inte exakt 
motsvarar definitionen av formell utbildning. Informell inlärning rör verksamhet utanför den formella eller 
icke-formella utbildningen som äger rum på en lägre organisationsnivå, såsom självstudier. Med formell 
utbildning menas det sedvanliga utbildningssystemet i varje land. Se SEK(2006)0639.
2 Antagna texter, P6_TA(2007)0062.
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29. Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådet och kommissionen att inom ramen för  
halvtidsöversynen av den socialpolitiska agendan och med beaktande av parlamentets 
betänkande om inventeringen av den sociala verkligheten fastställa en långtgående 
dagordning för sociala reformer både på EU-nivå och på nationell nivå. Parlamentet 
uppmanar vidare de två institutionerna att tillsammans med parlamentet utforma en vision 
för det sociala Europas framtid som utifrån en balanserad strategi främjar reformer och 
anpassning till ”flexicurity”, globalisering, industriell omstrukturering, teknisk innovation, 
demografi och invandring. Parlamentet understryker således att principen om sociala 
rättigheter och socialt skydd, som är fast förankrad i europeisk tradition, måste garanteras
om tillväxten, sysselsättningsnivån och kvaliteten i arbetet skall förbättras. Parlamentet 
betonar att det sociala Europa, tillsammans med långtgående nationella reformer, på så 
sätt kommer att ge arbetstagare och medborgare ett reellt mervärde genom att man 
utnyttjar de verktyg som står till förfogande (den öppna samordningsmetoden, nationell 
och europeisk lagstiftning, social dialog, program). Parlamentet anser att endast en inre 
marknad där det råder jämvikt mellan ekonomisk frihet och sociala rättigheter kan erhålla 
medborgarnas stöd.

30. 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

1. Efter rapporten om modernisering av arbetsrätten offentliggjorde kommissionen i 
juli 20071 meddelandet om principerna för ”flexicurity” på grundval av 
rekommendationerna från sin expertgrupp2. Debatten om ”flexicurity”, som hänger nära 
samman med debatten om arbetsrätten, äger rum vid en lämplig tidpunkt med tanke på de 
utmaningar välfärdssystemen i EU:s medlemsstater står inför på grund av 
världsekonomins och EU-ekonomiernas gradvisa integrering, den höga arbetslösheten, 
den åldrande befolkningen i Europa, den tekniska utvecklingstakten och kvinnornas ökade 
betydelse på arbetsmarknaden. Emellertid kan bara ett på ekonomisk och social 
sammanhållning baserat EU som försvarar sina gemensamma värden bli tillräckligt starkt 
för att försvara sina intressen och bevara och förstärka de värderingar som ligger till grund 
för den europeiska sociala modellen – jämlikhet, solidaritet, individuella rättigheter och 
individuellt ansvar, icke-diskriminering och omfördelning med lika tillgång till offentliga 
tjänster av hög kvalitet för alla medborgare – och den höga sociala standard som redan 
uppnåtts.

2. Integrationen av Europa har alltid gått framåt genom en kombination av EU-lagstiftning 
och reformer på nationell, regional och lokal nivå. Den europeiska ramen erbjuder en 
ovärderlig möjlighet att ta fram nationell lagstiftning och utveckla den inre marknaden. 
EU:s regelverk på det sociala området å ena sidan och den öppna samordningsmetoden 
jämte de nationella reformprogrammen å andra sidan har skapat en ram för samordning av 
medlemsstaternas socialpolitik. Debatten om ”flexicurity” kan utgöra en del av denna ram, 
och de olika delarna av reformen för ökad flexibilitet måste genomföras på den nivå som 
är mest lämplig. Även om det inte är möjligt att hitta en lösning som passar alla på grund 
av medlemsstaternas skillnader när det gäller arbetsmarknad och socialpolitik, har vår inre 
marknad skapat och fortsätter att skapa gemensamma utmaningar som det är bäst att 
hantera på EU-nivå. EU:s roll är att, med respekt för medlemsstaternas befogenheter, vara
en plattform för utbyte av bästa metoder men också att styra debatten genom att anta 
lagstiftning, riktlinjer och riktmärken som skall genomföras på medlemsstatsnivå.

3. Som framgår av flera undersökningar kan ”flexicurity”-modellerna bara fungera i en 
förtroendeskapande miljö. Det är mycket viktigt att beakta konsekvenserna för alla 
berörda, arbetsgivare, arbetstagare och för samhället i stort. Människor kommer att 
acceptera återkommande förändringar om de får garantier och kompensation. Detta 
innebär också att den enskilde måste ha möjlighet att under sin livstid göra olika val utan 
att äventyra sin karriär eller pension. Det innebär ökat socialt skydd och förbättrade 
arbetsmarknadssystem, sociala infrastrukturer av hög kvalitet och centrala rättigheter med 
långtgående rådgivningsförfaranden. För att främja detta förtroende finns det flera 
alternativ som medlemsstaterna skulle kunna välja, men dessa kan bara fungera om de 
infogas i en konkret europeisk ram som tar hänsyn till centrala sociala rättigheter och 
anställningsrättigheter för alla (potentiella) arbetstagare. 

  
1 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 
samt Regionkommittén, “Gemensamma principer för ”flexicurity”: Fler och bättre arbetstillfällen med en 
kombination av flexibilitet och trygghet”, KOM(2007)0359.
2 Internet: http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/pdf/flexi_pathways_en.pdf
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4. En stark europeisk ram med fullt deltagande av arbetsmarknadsparterna på nationell nivå, 
sektorsnivå och EU-nivå är en absolut förutsättning om medlemsstaterna skall kunna 
genomföra åtgärder för ökad flexibilitet baserade på förtroende. Detta innebär att de 
europeiska arbetsmarknadsparterna, tillsammans med sina nationella motsvarigheter, 
måste spela en ledande roll i samband med utformningen av den nödvändiga europeiska 
lagstiftningsramen, vilket skulle ge näringslivet och arbetstagare i Europa de garantier 
som krävs för deras flexibilitet och trygghet. ”Flexicurity” handlar om att stärka det 
sociala Europa, vilket i sin tur förbättrar företagens produktivitet och konkurrenskraft. 
Den europeiska sociala modellen, liksom ett mycket konkurrenskraftigt näringsliv och en 
högutbildad och anpassningsbar arbetskraft, bör utformas samtidigt på nationell och 
EU-nivå genom att EU:s lagstiftning på områdena ekonomi, arbete, sociala tjänster och 
miljö anpassas och samordnas.

5. EU måste inte bara snabbt reformera sina institutioner för att bli mer effektivt, det måste 
också föra en politik gentemot medborgarna och näringslivet som mildrar bieffekterna av 
den ökade konkurrensen och avregleringen av marknaden som ibland skapar nya typer av 
risker för både arbetsgivare och arbetstagare. ”Flexicurity” har föreslagits som ett sätt att 
fördela dessa risker jämnare, men debatten om begreppet har förvirrats på grund av 
fördomar och misstänksamhet. I de medlemsstater där omfattande åtgärder för 
”flexicurity” har genomförts (de nordiska länderna och Nederländerna) är ”flexicurity” en 
väl fungerande och brett stödd strategi för att förena målen om en dynamisk ekonomi och 
trygghet för de anställda. På EU-nivå finns det en utbredd fruktan för att ”flexicurity” 
skall användas som en förevändning för att genomdriva långtgående avregleringar och för 
att prioritera arbetsgivarnas i stället för de anställdas behov.

6. Utgångspunkten för debatten bör därför vara en tydlig och klar definition av begreppet 
”flexicurity”. Det finns olika ”flexicurity”-modeller i Europa som i olika hög grad 
kombinerar intern flexibilitet och trygghet inom företagen med extern flexibilitet och 
trygghet i enlighet med medlemsstatens historiska förflutna, rättsliga traditioner, 
ekonomiska situation, offentliga finanser och system för näringslivsrelationer. Dessa 
modeller är emellertid baserade på gemensamma principer om solidaritet, jämlikhet, 
rättigheter och ansvar. Kraven på flexibilitet och trygghet är alltså inte oförenliga utan 
förstärker snarare varandra. Kombinationen av dessa två bör därför ses som en möjlighet. 
”Flexicurity” gör det möjligt för företag och arbetstagare att anpassa sig, samtidigt som 
det finns en hög nivå av socialt skydd, social trygghet och arbetslöshetsunderstöd, skydd 
för hälsa och säkerhet, aktiva arbetsmarknadsåtgärder samt möjlighet till livslångt lärande 
och yrkesutbildning. Detta system förstärks genom återkommande och effektiva 
kollektivförhandlingar som äger rum inom en trepartsstruktur med starka och 
representativa arbetsmarknadsparter samt en fungerande välfärd och allmän tillgång till 
tjänster av hög kvalitet som barnomsorg och anhörigvård. I detta avseende är definitionen 
av ”flexicurity” i kommissionens grönbok om arbetsrätt och i meddelandet om 
”flexicurity” för snäv och inte tillräckligt policyinriktad.

7. Kommissionens grundläggande antagande att riskerna och fördelarna måste spridas bland 
arbetstagare med trygg anställning och dem som saknar detta (”integrerade” och 
”utestängda”) är beklaglig. Segmenteringen av arbetsmarknaden kan bara avhjälpas om 
arbetsmarknadens parter – både arbetsgivare och arbetstagare – kommer överens om 
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avvägningen mellan rättigheter och skyldigheter. Det är därför viktigt att inbegripa 
arbetsmarknadens parter i debatten om ”flexicurity” och detta bör ha skett tidigare. Även 
om kommissionen i princip stöder ett starkt socialt partnerskap fastställs ingen strategi i 
meddelandet för att främja och förstärka det sociala partnerskapet på EU-nivå och på 
nationell nivå. Dessutom får kommissionens påstående att strikt anställningsskydd skapar 
arbetslöshet inte stöd i OECD:s sysselsättningsöversikt från 20061 där det hävdas att 
lagstiftning om anställningsskydd inte har någon betydelse för den totala arbetslösheten. 
Personer som söker arbete för första gången eller personer som återvänder till 
arbetsmarknaden behöver alltså en språngbräda som gör att de lättare kommer in på 
arbetsmarknaden, men det måste finnas en uppsättning rättigheter som skyddar dessa 
arbetstagare från orättvis behandling. Kommissionen förklarar i detta avseende inte på ett 
tillfredsställande sätt vad den menar med ”tillräcklig” anställningsflexibilitet.

8. Det krävs en klar arbetsuppdelning mellan EU och medlemsstaterna och att man fastställer 
vad som måste göras på EU-nivå och vad som måste göras på nationell nivå. 
Kommissionens meddelande kan kompletteras genom en beskrivning av EU:s roll för att 
utforma ”flexicurity”-strategierna. En central EU-lagstiftning där antagandet eller 
översynen släpar efter nämns inte. Direktiv som arbetstidsdirektivet, direktivet om arbete 
via bemanningsföretag, direktivet om utstationering av arbetstagare och direktivet om ett 
europeiskt företagsråd och information till och samråd med arbetstagare är viktiga för att
garantera och förstärka skyddet för anställda i hela EU så att deras förtroende stärks och 
för att uppväga riskerna med trycket från ökad konkurrens, omstrukturering och 
arbetsmarknadsflexibilitet. Detta utgör en del av strategierna för ”flexicurity” liksom 
många av de avtal som slutits av europeiska arbetsmarknadsparter om visstidsarbete, 
föräldraledighet, deltidsarbete och distansarbete.

9. Vidare måste social dialog och kollektiva förhandlingar på EU-nivå uppmuntras med 
tanke på att de europeiska ekonomierna och arbetsmarknaderna blir alltmer integrerade. 
Principerna om ”flexicurity” kan inte antas utan arbetsmarknadsparternas formella 
medverkan när det gäller att fastställa rättigheter och ansvar för arbetsgivare och 
arbetstagare. Arbetsmarknadens parter bör sammankallas på alla nivåer (EU-nivå och 
nationell nivå, sektorsnivå samt regional och lokal nivå) för att diskutera hur ökad 
flexibilitet och trygghet skall åstadkommas både internt och externt.

10. På nationell nivå måste de gemensamma principer som medlemsstaterna kommit överens 
om genomföras via Lissabonstrategin och därför införas i de reviderade 
sysselsättningsriktlinjerna, eftersom de utgör den ram som medlemsstaterna skall tillämpa 
genom sina nationella reformprogram.

11. I kommissionens meddelande nämns behovet av att garantera ett ”grundskydd” i samband 
med anställning. Detta innebär att alla former av anställning, avvikande eller ej, skulle 
omfattas av en central kärna av rättigheter oavsett anställningsstatus som skulle kunna 
inkludera lika behandling, skydd av arbetstagarnas hälsa och säkerhet, 
arbetstidsbestämmelser, förenings- och representationsfrihet, kollektiva 
avtalsförhandlingar, kollektiva åtgärder, tillgång till utbildning och skydd av förvärvade 

  
1 Internet: http://www.oecd.org/document/38/0,2340,en_2649_201185_36261286_1_1_1_1,00.html
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rättigheter. Alla eventuella reformer av den nationella arbetsrätten skulle kunna 
genomföras inom ramen för dessa centrala rättigheter. 

12. Större investeringar i livslångt lärande och yrkesutbildning och bättre erkännande av 
formell, icke-formell och informell inlärning är förutsättningar för all 
”flexicurity”-strategi. OECD:s fjärde rapport om arbetsvillkoren i Europa från 20051 visar 
att företagsutbildningen inte har ökat. Det finns också betydande skillnader mellan 
medlemsstaterna när det gäller möjligheterna till utbildning, mellan lågutbildad och 
högutbildad arbetskraft, mellan arbetstagare med trygga och dem med osäkra anställningar 
samt mellan arbetstagare som har en solid grundutbildning och dem som inte har någon 
utbildning på gymnasie- eller universitetsnivå. Det behövs därför nya incitament för ökad 
utbildning i framtiden.

13. Det är viktigt att framhålla betydelsen av ”flexicurity” för frågor som rör jämställdhet och 
lika möjligheter. En flexibel arbetsmarknad får större konsekvenser för missgynnade 
grupper som kvinnor, invandrare, ungdomar, äldre arbetstagare och personer med 
funktionshinder – därav vikten av att införa en gemensam uppsättning rättigheter för alla 
arbetstagare samt kraftfullare åtgärder för social integration och 
arbetsmarknadsintegration.

14. Makroekonomiska åtgärder bör uppmuntra till investeringar i aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder och ett förstärkt partnerskap som innebär att arbetsgivarna 
tillhandahåller program för utbildning och livslångt lärande för att göra arbetskraften 
anpassningsbar. Det är viktigt att alla initiativ blir föremål för förhandlingar med 
arbetsmarknadens parter och att de är finansiellt hållbara. Om en medlemsstat beslutar att 
överta företagens risker i samband med omstruktureringar genom att införa ett mindre 
strikt anställningsskydd, bör företagen i gengäld åta sig att satsa mer på de anställda 
genom utbildning och livslångt lärande samt investera mer i forskning och utveckling för 
att förbättra arbetsplatsen, förbättra arbetsmetoderna och arbetsmiljön samt utveckla ny 
teknik för att bibehålla företagens konkurrenskraft. Detta bör göras i nära samråd mellan 
företagsledning och anställda.

15. Arbetslösheten är fortfarande hög i Europa, och mer behöver göras både av 
medlemsstaterna och Europeiska unionen för att förändra situationen. Rätt reformer och 
investeringar av den privata och den offentliga sektorn kan leda till full sysselsättning. 
Europa behöver ökade investeringar i såväl livslångt lärande som forskning och 
utveckling för att kunna möta tjugohundratalets utmaningar. 

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