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Så förbättrar EU arbetstagares rättigheter och 
arbetsvillkor

Ta reda på hur EU arbetar för att förbättra arbetstagares rättigheter och arbetsvillkor i 
hela EU, från arbetstid och föräldraledighet till arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen.
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EU har infört olika arbetsrättsliga regler i syfte att garantera ett starkt socialt skydd. De 
inbegriper minimikrav för löner och arbetsvillkor, avseende bland annat arbetstid, deltidsarbete, 
rätten att få tydlig information om viktiga aspekter av deras anställning samt utstationering. 
Reglerna utgör en av grundpelarna i EU:s sociala dimension

Arbetsmarknadens parter (fackföreningar och arbetsgivaorganisationer) är engagerade i att 
forma EU:s arbetsmarknads- och sociala politik genom den så kallade ”sociala dialogen”. Det 
sker genom samråd, yttranden och förhandlingar av ramavtal i specifika frågor. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/eu-affairs/20170616STO77648/sociala-europa-vad-gor-parlamentet-inom-socialpolitik
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv/sheet/58/social-dialogue


Arbetsvillkor
 
Arbetstid
EU har infört gemensamma minimistandarder för arbetstid som gäller i alla medlemsstater. 
Lagstiftningen inom området arbetstid innebär att alla arbetstagare har fastställda individuella 
rättigheter, bland annat maximalt 48 timmars arbetsvecka, minst 4 veckors betald semester per 
år, regler för viloperioder, skiftarbete och arbetsscheman.

 
Skydd för nya anställningsformer
Genom åren har Europa bevittnat omfattande förändringar på arbetsmarknaden, inklusive 
digitalisering och utveckling av nya teknologier, ökad flexibilitet och fragmentering av arbete. 
Utvecklingen har genererat nya anställningsformer, med en ökning av tillfälliga och 
okonventionella jobb.

För att skydda alla arbetstagare i EU och förbättra rättigheterna för de mest utsatta 
arbetstagarna med ovanliga anställningskontrakt, godkände parlamentet 2019 nya minimikrav 
för anställningsvillkorr.

Kraven omfattar skyddsåtgärder, såsom:

begränsning av provanställningsperiod till sex månader;• 
införande av kostnadsfri obligatorisk utbildning;• 
och förbud mot begränsande kontrakt.• 

Parlamentsledamöterna arbetar för närvarande med ett direktiv för att förbättra villkoren för 
arbetstagare på digitala plattformar, t.ex. Uber och Deliveroo. Syftet med de föreslagna reglerna 
är att korrekt fastställa plattformsarbetarnas anställningsstatus så att deras arbetsrättigheter 
skyddas.

 
istansarbete
Distansarbete har ökat effektiviteten och flexibiliteten för arbetsgivare och arbetstagare men har 
också gjort det svårt att åtskilja arbete från privatliv. För att säkerställa att den växande 
användningen av digitala verktyg inte förtrycker arbetstagares rättigheter har parlamentet 
efterlyst en EU-lag som ger rätten att inte vara uppkopplad utanför arbetstid. Ledamöterna vill 
också se minimistandarder när det gäller distansarbete.

Läs mer om hur parlamentet vill säkerställa "rätten att inte vara uppkopplad'' utanför arbetstid.
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https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=205
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20181018STO16583/kammaren-rostade-for-nya-arbetsvillkor-pa-en-arbetsmarknad-i-forandring
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20190404STO35070/gig-ekonomin-eu-regler-ska-ge-tryggare-arbetsvillkor-nyhetsgrafik
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20190404STO35070/gig-ekonomin-eu-regler-ska-ge-tryggare-arbetsvillkor-nyhetsgrafik
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20190404STO35070/gig-ekonomin-eu-regler-ska-ge-tryggare-arbetsvillkor-nyhetsgrafik
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20210211STO97613/hur-ledamoterna-vill-ta-itu-med-fattigdom-bland-forvarvsarbetande-i-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20230130IPR70206/plattformsarbete-ledamoterna-redo-att-forhandla-om-forbattrade-arbetsvillkor
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210114IPR95618/parlamentet-vill-se-en-grundlaggande-ratt-att-inte-vara-uppkopplad-i-hela-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20210121STO96103/parlamentet-vill-sakerstalla-ratten-att-logga-ut-fran-jobbet


Minimilöner
Under 2017 bekräftade EU sitt åtagande att säkra en skälig inkomst för alla arbetstagare. I 
september 2022 antog ledamöterna den första lagstiftningen om tillräckliga minimilöner.

Länderna kommer använda olika kriterier för att bedöma om löner är rimliga. De kan till exempel 
jämföra löner med en nationell korg av varor och tjänster eller med allmänt använda 
referensvärden som 60 % av bruttomedianlönen eller 50 % av bruttomedellönen. Reglerna 
syftar också till att främja kollektiva förhandlingar och säkerställa arbetstagares rättigheter.

EU har infört olika arbetsrättsliga regler i syfte att garantera ett starkt socialt skydd. ©AP Images/European Union-EP

Arbetstagares hälsa och säkerhet
EU antar lagstiftning på arbetsmiljöområdet, för att komplettera och stödja verksamheten i 
medlemsländerna.

Det europeiska ramdirektivet om säkerhet och hälsa i arbetet fastställer generella principer om 
minimikrav för hälsa och säkerhet. Det gäller nästan alla områden för offentlig och privat 
verksamhet och innehåller skyldigheter för arbetsgivare och anställda.

Därutöver finns särskilda regler som gäller exponering för farliga ämnen, för särskilda grupper 
av arbetstagare såsom gravida kvinnor och unga anställda, särskilda uppgifter (manuell 
hantering av laster m.m.) samt särskilda arbetsplatser (t.ex. fiskebåtar).
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:01989L0391-20081211


Direktivet om skydd för arbetstagare mot risker kopplade till  
carcinogener eller mutagena ämnen 
i arbetet uppdateras exempelvis regelbundet och fastställer gränsvärdena för specifika ämnen. 
År 2022 lyckades ledamöterna inkludera ämnen som är skadliga för reproduktiv hälsa i den 
senaste uppdateringen av direktivet.

Medlemsländerna är fria att besluta om striktare regler när de införlivar EU- direktiv i nationell 
lagstiftning.

Med en åldrande arbetskraft har risken för att utveckla hälsoproblem blivit allt större. År 2018 
antog Europaparlamentet ett betänkande som föreslår åtgärder för att underlätta för människor 
att återkomma till arbetslivet efter långtidssjukskrivning och att bättre integrera personer som är 
kroniskt sjuka eller har en funktionsvariation på arbetsmarknaden.

I juli 2022, mot bakgrund av en ökning av psykiska hälsoproblem i EU, uppmanade parlamentet 
EU:s institutioner och länder att erkänna den höga nivån av arbetsrelaterade psykiska problem 
och hitta sätt att hjälpa till att förebygga psykiska problem.

EU-åtgärder ska underlätta för människor att återgå till arbetslivet
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/helping-recovering-people-back-into-the-job-market

Balans mellan arbete och privatliv samt jämställdhet
Europaparlamentet har alltid varit en stark försvarare av jämställdhet mellan könen. För att 
skapa mer jämlika möjligheter för kvinnor och män och uppmuntra en bättre fördelning av 
omsorgsansvaret, antog parlamentsledamöterna 2019 nya regler som gör det möjligt för 
föräldrar och arbetstagare att ta hand om släktingar med allvarliga medicinska tillstånd så att de 
kan skapa en bättre balans mellan arbete och privatliv.

I direktivet fastställs minst tio dagars pappaledighet, minst fyra månaders föräldraledighet per 
förälder (varav två inte kan överlåtas) och fem dagars ledighet om året för vård av anhörig. I 
direktivet föreskrivs också mer flexibla arbetsformer.

Moderskapsrättigheter definieras i direktivet om gravida arbetstagare , där minimiperioden för 
mammaledighet fastställs till 14 veckor, med 2 veckors obligatorisk ledighet i före och/eller efter 
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20171023STO86602/nya-regler-om-cancerogener-pa-arbetsplatser-ska-radda-liv
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20220210IPR23021/hazardous-substances-in-the-workplace-ep-approves-deal-for-stricter-eu-rules
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20180830STO11344/ledamoter-vill-underlatta-aterkomst-till-jobbet-for-langtidssjuka-video
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/helping-recovering-people-back-into-the-job-market
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20190712STO56961/parlamentets-kamp-for-jamstalldhet-i-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20180706STO07413/arbete-och-familjeliv-nya-regler-ska-ge-battre-balans


förlossningen.

Parlamentet driver också kontinuerligt på för fler åtgärder för att minska löneklyftan och 
pensionsklyftan mellan kvinnor och män.Ledamöterna har också krävt EU-bestämmelser för att 
tackla  
mobbning och sexuella trakasserier 
.

Nya regler som parlamentet och rådet enades om i december 2022 kommer tvinga företag att 
offentliggöra löneinformation, vilket ska göra det enklare för arbetstagare att jämföra löner och 
avslöja löneskillnader mellan könen.

Arbetstagares rörlighet inom EU
EU:s regler om samordning av medlemsstaternas sociala trygghetssystem garanterar att 
människor fullt ut kan dra nytta av sin rätt att flytta till ett annat medlemsland för att studera, 
arbeta eller bosätta sig, och samtidigt få tillgång till de sociala och hälsoförmåner de har rätt till. 
EU-lagstiftningen, som just nu ses över, omfattar sjuk-, föräldraledighets-, familje- och 
arbetslöshetsförsäkring samt andra liknande förmåner.

Under 2019 godkände ledamöterna planer på att inrätta en ny EU-byrå, Europeiska 
arbetsmyndigheten, som ska hjälpa medlemsstaterna och EU-kommissionen att tillämpa och 
verkställa EU-lagstiftningen på området arbetskraftens rörlighet och samordna de sociala 
trygghetssystemen.

Arbetstagare kan tillfälligt skickas av sina företag till ett annat medlemsland för att utföra 
specifika uppgifter. Under 2018 gjordes en översyn av EU:s regler om utstationering av 
arbetstagare för att säkerställa principen om lika lön för lika arbete på samma plats.

För att ta itu med arbetslösheten och bättre matcha utbudet och efterfrågan på 
arbetsmarknaden i hela EU godkände parlamentet 2016 en ny lag för att modernisera det 
europeiska nätverket för arbetsförmedlingar (Eures) och erbjuda en EU-databas för 
arbetssökande och lediga jobb.
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https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20200227STO73521/sa-minskar-vi-lonegapet-inom-eu
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210203-1
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20210923STO13419/eu-bekampar-konsbaserat-vald
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20221212IPR64524/gender-pay-gap-deal-reached-on-binding-pay-transparency-measures
https://www.ela.europa.eu/sv
https://www.ela.europa.eu/sv
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20171012STO85930/utstationerade-arbetstagare-vad-innebar-reformen
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20171012STO85930/utstationerade-arbetstagare-vad-innebar-reformen
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20160223IPR15436/matching-job-seekers-and-vacancies-across-europe


EU:s regler ska underlätta för arbetstagare att arbeta i andra medlemsländer
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/making-the-eu-a-better-place-to-work

Social dialog
Arbetsmarknadens parter (fackföreningar och arbetsgivaorganisationer) deltar i utformningen av 
EU:s social- och sysselsättningspolitik genom den så kallade sociala dialogen, samråd och 
yttranden, och kan också förhandla fram ramavtal om specifika frågor.

EU vill också att arbetstagarna ska vara delaktiga i företagets beslutsfattande och har inrättat en 
allmän ram för arbetstagarnas rätt till information och samråd.

Enligt EU:s regler måste arbetsgivarna förhandla med arbetstagarrepresentanterna vid 
massuppsägningar.

På transnationell nivå representeras arbetstagarna av europeiska företagsråd. Genom dessa 
organ informeras och rådfrågas arbetstagarna av ledningen om alla viktiga beslut på EU-nivå, 
som kan få konsekvenser för anställningar eller arbetsvillkor. Parlamentsledamöterna vill 
uppdatera dessa regler för att stärka de europeiska företagsrådens roll. 
 

Mer om EU:s socialpolitik
Minska arbetslösheten: EU:s politik förklaras• 
Ungdomssysselsättning: EU:s årgärder för att få det att fungera• 
Förbättra folkhälsan: EU:s åtgärder förklaras• 

Mer information
Parlamentets utredningstjänst: Health and social security, juni 2019   (en) 
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https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/making-the-eu-a-better-place-to-work
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv/sheet/57/workers-right-to-information-consultation-and-participation
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20230130IPR70210/european-works-councils-more-rights-and-participation-for-employees
https://www.what-europe-does-for-me.eu/data/pdf/focus/focus09_en.pdf
mailto:webmaster@europarl.eu

