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LOs europapolitiska prioriteringar 2014–2019 

 

Full sysselsättning, ordning och reda, demokrati och öppenhet 
– 40 förslag för ett bättre EU 

En öppen ekonomi och öppna gränser till omvärlden får Sverige att växa. EUs inre marknad 

med fri rörlighet för kapital, arbetskraft, varor och tjänster är en grundbult i EU-samarbetet. 

Förutsättningarna för att denna marknad ska skapa hållbar tillväxt och trygga jobb bygger på 

en stark ställning för löntagarna. En gemensam marknad får inte utnyttjas för att pressa 

löntagarnas villkor nedåt eller hota rätten att teckna kollektivavtal. EU måste därför reglera 

marknaden, bland annat genom minimiregler för arbetsrätt och arbetsmiljö, verka för en 

jämställd arbetsmarknad och garantera grundläggande fackliga fri- och rättigheter. Ett socialt 

protokoll är den viktigaste reformen för att stärka fackliga rättigheter.  

Den finansiella och ekonomiska krisen som har härjat i Europa de senaste fem åren har satt 

EU-samarbetet på svåra prov. Över 26 miljoner kvinnor och män i Europa är arbetslösa. 

Nästan 6 miljoner unga människor står utan jobb. 125 miljoner människor befinner sig i 

riskzonen för att leva i fattigdom eller social utestängning. Särskilt kvinnors deltagande på 

arbetsmarknaden har påverkats negativt och tillväxten lyser med sin frånvaro. Genom att öka 

kvinnors deltagande på den europeiska arbetsmarknaden skulle EU kunna få en tillväxt på upp 

till 15 procent. En mer jämställd arbetsmarknad är alltså ett verktyg för att öka den blyg-

samma tillväxten och ta Europa ut ur krisen. Att stärka industrin och fokusera på konkurrens-
kraft och konkurrensneutralitet är ytterligare faktorer som skulle stärka tillväxten inom EU.  

Våra möjligheter att arbeta, utbilda oss och handla med andra länder är avgörande för våra 

jobb och vår gemensamma välfärd. Gränsöverskridande utmaningar som miljöförstöring, 

brottslighet och oreglerade kapitalmarknader möts bäst med gemensamma medel och 

lösningar. För LO är det självklart att EU måste vara något mer än bara en fri marknad som 

anpassas efter företagens intressen. Vi vill använda EU som ett instrument för att utveckla en 

bättre balans mellan arbete och kapital. EU bör vara en politisk motvikt till de negativa 

effekterna av globaliseringen av företag och kapitalrörelser. 

Arbetslösheten, fattigdomen och orättvisorna har ökat under krisåren och dessutom har tilltron 

till de demokratiska institutionerna minskat. Allt färre medborgare har därför en positiv syn 

på EU-samarbetet. Skillnaderna mellan och inom medlemsländerna är påtagliga, men risken 
är uppenbar att populistiska och extremistiska krafter lockar när framtidstron sviktar. 

Ansvaret för denna utveckling ligger främst på den politiska majoritet som styrt Europa de 

senaste fem åren. Krispolitikens fokus på ensidiga åtstramningar har urholkat arbets-

marknadsparternas roll. Grundläggande fackliga fri- och rättigheter har kränkts systematiskt. 

EU och dess medlemsländer har använt krisen som en ursäkt för att bortse från internationellt 

överenskomna och ratificerade arbetsnormer. Vi ser att särskilt kvinnors möjligheter till 
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deltagande på arbetsmarknaden undergrävs på grund av krispolitiken. Detta är en oacceptabel 

utveckling som i längden äventyrar hela den europeiska fackföreningsrörelsens stöd till 
fortsatt integration inom ramen för det europeiska samarbetet. 

LO prioriterar att stärka löntagarnas rättigheter i EU. Valet står mellan på ena sidan en politik 

för full sysselsättning och på andra sidan fortsatta nedskärningar och avregleringar. Mellan på 

ena sidan rättvisa villkor med trygga jobb och på andra sidan konkurrens med lägre löner, 

sämre arbetsvillkor och farlig arbetsmiljö. Mellan på ena sidan stark demokrati och på andra 

sidan juridisk klåfingrighet med kortsiktiga kapitalintressen. Mellan på ena sidan möjlighet 
till fullgod välfärd och på andra sidan sämre villkor för kvinnor på arbetsmarknaden.  

LO vill se ett EU som tar ledningen för en ekonomisk politik med full sysselsättning för 

kvinnor och män och hållbar tillväxt som övergripande mål. Ett EU som tar ledningen för en 

utveckling som garanterar ordning och reda på arbetsmarknaden samt demokrati och 

öppenhet. 

1. Full sysselsättning 

Kampen för full sysselsättning är arbetarrörelsens mest grundläggande uppgift. Arbetslöshet 

bryter ner individen, gör samhället fattigare och försvårar löntagarnas kamp för bra löner och 

arbetsvillkor. Full sysselsättning för kvinnor och män måste därför vara den ekonomiska 
politikens viktigaste mål, både på nationell och på europeisk nivå. 

Den ekonomiska krisen, särskilt i euroområdet, har visat att en ökad samordning av 

medlemsländernas ekonomiska politik är nödvändig. Denna samordning får inte inkräkta på 

ländernas rätt till självbestämmande och måste åtföljas av ett mer demokratiskt besluts-
fattande och en politik för sociala framsteg och full sysselsättning. 

För att stabilisera ekonomin och skapa nya och bättre jobb bör medlemsländerna reglera 

finansmarknaderna och samordna en politik som stimulerar efterfrågan. I detta avseende kan 

även EUs egen budget ha betydelse. Men då måste den användas på rätt sätt. Det handlar 

framför allt om investeringar i samhällsviktiga resurser och i en grön omställning för full 

sysselsättning. 

Dessutom bör EU-länderna ta fram en gemensam bindande åtgärdsplan för att bekämpa 

skattesmitning och bedrägerier, samt att säkerställa en rättssäker och effektiv offentlig 
förvaltning. 

LO vill: 

1) Att dagens politik med ensidiga åtstramningar och avregleringar upphör. Den har 

drabbat EUs medborgare negativt och särskilt påverkat kvinnors deltagande på 

arbetsmarknaden till det sämre. EU bör samordna offensiva investeringar i utbildning, 

innovation, forskning, infrastruktur och miljöteknik. De länder inom EU som har 
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finansiellt utrymme måste göra offensiva investeringar för att få fart på ekonomin. LO 

har föreslagit ett nationellt investeringspaket på 2 procent av BNP.    

2) Att samtliga EU-länder inför en 90-dagarsgaranti för unga, med tillräckligt finansiellt 

stöd till särskilt utsatta regioner. Ingen under 25 år ska vara arbetslös längre än tre 

månader innan hen erbjuds ett jobb, praktikplats eller relevant utbildning.   

3) Att EUs budget primärt används till hållbara, tillväxtfrämjande och jobbskapande 

åtgärder. Strukturfonderna bör fokusera på arbetslösheten, särskilt bland de unga, och 

att utjämna skillnader mellan regioner. Tillräckliga medel från Europeiska social-

fonden bör avsättas för att bygga upp en fungerande dialog mellan arbetsmarknadens 

parter i de länder där det behövs. När EUs långtidsbudget ska ses över 2016 måste de 

gemensamma medlen omfördelas på ett mera effektivt sätt.   

4) Att EU i krishanteringen och i den ekonomiska styrningen respekterar partsautonomin 

och nationell lönebildning. EU har ingen kompetens på löneområdet. Arbets-

marknadens parter bör, på både nationell och europeisk nivå, involveras bättre i arbetet 

med den ekonomiska terminen.  

5) Att EU främjar jämställdheten genom att garantera lika möjligheter och likabehandling 

för kvinnor och män samt bekämpar alla former av könsdiskriminering. Att kvinnors 

deltagande på arbetsmarknaden erkänns och används som ett kraftfullt verktyg för att 

öka tillväxten och för att ta Europa ut ur krisen. EU-länderna bör anta en lagstiftning 

om kvotering till styrelseposter i börsnoterade företag.  

6) Om EU ska lyckas med målet att öka kvinnors deltagande i arbetslivet och skapa en 

jämställd arbetsmarknad måste skattepolitiken i medlemsländerna främja jämställdhet. 

Särbeskattning är ett bra och beprövat sätt att höja sysselsättningsgraden.  

7) Att områdena barn- och äldreomsorg prioriteras. Kvinnors dubbelarbete ger en orimlig 

arbetsbörda och försvårar ett aktivt och jämställt deltagande på arbetsmarknaden. För 

att nå de mål som både EU-kommissionen och regeringen önskar om ett längre 

arbetsliv med fler arbetade timmar måste offentliga och kvalitativa välfärdstjänster 

prioriteras.  

8) Att EU underlättar för arbetstagare att röra sig över gränserna inom unionen med 

fullgott skydd för de fackliga fri- och rättigheterna. Nätverket för Europas offentliga 

arbetsförmedlingar, Eures, bör stärkas. 

9) Att programmet Erasmus+ för främjande av utbyten används till fullo för att ge 

ungdomar utbildning och erfarenhet.  

10) Att utvecklingen av en stark industriell bas i Europa ses som nödvändig för att lyfta 

tillväxten, skapa hållbara arbeten, stödja omvandlingen till ett miljömässigt hållbart 

näringsliv och möta EU-ländernas utmaningar, till exempel den demografiska 

utvecklingen, finansiering av välfärden och klimatomställningen. En politik för att 

främja den återindustrialisering, som EU-länderna gemensamt satt upp som mål, 

handlar om åtgärder på många olika områden där investeringar i kunskap, forskning, 

miljöteknik, energieffektivisering, innovationer och infrastruktur måste vara i fokus. 
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11) Att framtidens ekonomiska tillväxt och hållbara utveckling sker i samspel med naturen 

genom att vi mer än hittills utnyttjar miljöteknikens närings- och utvecklingspotential. 

LO ger sitt fulla stöd till internationella initiativ som syftar till att minska växthusgaser 

och andra former av mänsklig klimatpåverkan med målet att begränsa den globala 

temperaturhöjningen till två grader. En social dimension måste utvecklas i den globala 

klimatprocessen.  

12) Att en bankunion och ett gemensamt system för skuldhantering i eurozonen skapas. 

Ekonomisk stabilitet i Europa är avgörande för ett exportberoende land som Sverige.     

13) Att EU och USA sluter ett handels- och investeringsavtal. Ett sådant kan bana vägen 

för fler frihandelsavtal som kan skapa jobb och tillväxt. Avtalet måste respektera 

internationella arbetsnormer och garantera ländernas möjligheter till höga ambitioner 

på det arbetsrättsliga området. Avtalet måste slå fast att investerares rättigheter inte är 

överordnade demokratiska beslut rörande exempelvis arbetsrätt, folkhälsa, miljö och 

konsumentskydd.  

14) Att ett europeiskt samarbete skapas för att sätta stopp för osund skattekonkurrens. 

Ordentliga miniminivåer bör sättas på skatter som internaliserar negativa miljö-

effekter, såsom skatt på koldioxid. Även bolagskatten behöver ökad harmonisering i 

form av en miniminivå, eftersom det idag sker en kontinuerlig press nedåt på skatte–

nivån.  

15) Att EUs medlemsstater både reglerar och beskattar finansmarknaden. Förslaget till en 

skatt på finansiella transaktioner är ett viktigt första steg. Sverige bör aktivt engagera 
sig i utformningen av denna skatt, med målsättning att införa den i Sverige.   

2. Ordning och reda på arbetsmarknaden 

Samtliga EU-länder bör samarbeta för att gemensamt skapa bättre och mer rättvisa levnads- 

och arbetsvillkor, socialt skydd och offentliga tjänster för sina medborgare. Den inre 

marknaden har stor potential att generera den tillväxt och sysselsättning EU så väl behöver. 

Men för att marknaden ska fungera effektivt, och inte leda till social dumpning, missbruk och 

illojal konkurrens, måste EU sätta upp bindande garantier till skydd för arbetstagarna vad 
gäller bland annat arbetsmiljö, information och samråd samt likabehandling.  

De senaste åren har EU drivit på för ökad liberalisering och avreglering, vilket lett till sämre 

arbetstagarskydd och svagare fackliga rättigheter. Den ekonomiska krisen har använts som 

ursäkt för att skära ner på den offentliga välfärden, vilket har påverkat medborgarna, särskilt 
kvinnorna, negativt.  

Vi har sedan Lavaldomen 2007 en situation där nationella krav på likabehandling av 

arbetstagare inte accepteras av EU då de anses utgöra ett oacceptabelt hinder för den fria 

rörligheten för tjänsteföretagen. Dessutom utnyttjar oseriösa företag de kryphål som finns i 

existerande EU-regler. Utländska företag kan genom val av utstationeringsland, och därmed 
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val av skattesystem, konkurrera med lägre arbetskraftskostnad än svenska företag, oavsett om 

de betalar avtalsenliga löner eller inte. 

LO accepterar inte den situation som nu råder på EUs inre marknad. LO anser att Sverige och 

övriga EU inte kan vinna utan endast förlora om medlemsstaterna konkurrerar sinsemellan 

med lägre löner och sämre arbetsvillkor. Det omöjliggör för de fackliga organisationerna att 

fullgöra sitt huvudsakliga uppdrag att reglera priset på arbete och värna arbetstagares 

grundläggande rättigheter. Men det leder också till att seriösa företag slås ut eller tvingas till 
illojal konkurrens.  

LO kommer aldrig att godta ett system som sorterar människor efter ursprung eller 

nationalitet. EUs institutioner och medlemsländerna måste upphöra med att underminera 

fackliga fri- och rättigheter. Kampen för svenska kollektivavtal på svensk arbetsmarknad 

handlar om att alla arbetstagare ska behandlas lika, om allas rätt till likvärdiga löner och 

arbetsvillkor oavsett nationalitet. Det ska råda ordning och reda på arbetsmarknaden!  

LO vill: 

16) Att ett socialt protokoll införs i EUs fördrag. Det ska slå fast att en balans ska råda 

mellan grundläggande fackliga fri- och rättigheter och ekonomiska friheter på den inre 

marknaden. Vid konflikt ska de fackliga fri- och rättigheterna äga företräde.  

17) Att skyddet för den fria förenings- och förhandlingsrätten, inklusive rätten att vidta 

stridsåtgärder, stärks inom EU. All EU-lagstiftning och politiska inriktningsdokument 

måste respektera fackliga fri- och rättigheter, kollektivavtal och likabehandling av 

arbetstagare.  

18) Att svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad. Alla arbetstagare, 

oavsett nationalitet, som arbetar i Sverige ska behandlas lika. För att förhindra löne-

dumpning i Sverige måste EUs utstationeringsdirektiv ändras och Lex Laval-lagen 

rivas upp. Vid all offentlig upphandling ska krav på kollektivavtal kunna ställas. 

19) Att EU upphör med avregleringar som underminerar den sociala dialogen och arbets-

miljöregler. Alla företag ska behandlas lika. Den sedan 2012 gällande principen att 

mikroföretag ska kunna undantas EUs arbetsmiljö- och arbetsrättslagstiftning måste 

tas bort. Medlemsstaterna ska dessutom fortsatt kunna genomföra striktare regler som 

är mer förmånliga för arbetstagarna. Lagstiftning kring information och samråd får 

inte försämras och ingångna avtal mellan arbetsmarknadens parter på EU-nivå måste 

respekteras av EUs institutioner.  

20) Att EU antar en ny och mer ambitiös arbetsmiljöstrategi, som inkluderar psykosocial 

hälsa. Ett direktiv om belastningsskador och cancerogena ämnen måste presenteras.  

21) Att ett obligatoriskt huvudentreprenörsansvar införs i alla branscher och alla led på 

europeisk nivå. I väntan på det bör det snarast införas ett nationellt system.  
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22) Att den svenska regeringen ser till att EUs regler vad gäller visstidsanställningar 

tillämpas på rätt sätt, så att inte arbetsgivare har möjlighet att stapla visstids-

anställningarna på varandra i all oändlighet. 

23) Att migrantarbetare från länder utanför EU alltid likabehandlas. Arbetslandets regler 

ska gälla.  

24) Att EU upphör med fortsatt liberalisering av transportmarknaden. De nu gällande 

cabotagereglerna bör skärpas. 

25) Att EU respekterar ILOs kärnkonventioner. 

26) Att värdlandets myndigheter måste få möjlighet att överpröva de utfärdade intyg som 

visar att en arbetstagare betalar sociala avgifter i ett EU-land vad gäller utstationerade 

arbetstagare (A1-intyg). A1-intygen får inte användas systematiskt av arbetsgivarna 

för att utstationera arbetskraft från det EU-land med lägst skatter och avgifter. Det 

måste vara möjligt att fastställa att utstationeringslandet verkligen är det land där 

arbetstagarna normalt verkar.  

27) Att en europeisk yrkesinspektion inrättas för att förbättra samarbetet mellan nationella 

yrkesinspektioner och skattemyndigheter, bland annat vad gäller kontroll av att skatter 

och avgifter för utstationerad arbetskraft betalats in på ett korrekt sätt. 

28) Att ett öppet europeiskt register upprättas över de företag som upprepade gånger har 

överträtt EUs arbetsrättsliga regler, inklusive kring utstationering. Oseriösa arbets-

givare måste tillrättavisas och företag som på ett allvarligt sätt bryter mot gällande 

arbetsnormer bör uteslutas från offentlig upphandling.  

29) Att den så kallade Bryssel I-förordningen ändras så att det står klart att arbets-

marknadstvister i Sverige döms av svensk domstol.  

30) Att EU beslutar om ett nytt arbetstidsdirektiv som har utgångspunkten att det är en 

skyddslagstiftning och som inte ger medlemstaterna rätt till undantag från den 

maximala veckoarbetstiden. För att säkerställa en god arbetsmiljö är det viktigt att 

behålla de nuvarande reglerna om den genomsnittliga beräkningsperioden samt 

jourtid. Den flexibilitet som eftersöks kan genom dagens regelverk fås till exempel 
genom överenskommelser med arbetsmarknadens parter i kollektivavtal. 

3. Demokrati och öppenhet  

EU påverkar i allt högre utsträckning medlemsstaternas verksamheter och politikområden. 

Det handlar om nationella ekonomiska särdrag som till exempel regleringen av 

finansmarknaden, konkurrenslagstiftning, system för företagsstyrning och organiseringen av 

arbetsmarknaden.  

I Sverige regleras löner och anställningsvillkor genom kollektivavtal. Det är en modell som 

levererat goda resultat och som alla parter vill ha kvar. Givet EU-politikens inverkan på allt 
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fler områden, inklusive den nationella arbetsmarknaden och välfärden, är det därför nöd-

vändigt att dra tydliga gränser mellan de europeiska och nationella kompetenserna. 

Det handlar om demokrati. Politikens innehåll ska avgöras av medborgarna i demokratiska 

val. Besluten ska fattas så nära medborgarna som möjligt och de folkvalda ska kunna ställas 

till svars för sina beslut. Därför måste medborgarna ha tillgång till information och veta vilka 

institutioner som beslutar om vilka frågor. EUs fördrag måste således ändras för att tydliggöra 

vad EU ska och inte ska göra. Syftet är att stärka politiken och demokratin på bekostnad av 
juridik och byråkrati. 

LO vill: 

31) Skapa en tydlig kompetensfördelning mellan unionen och dess medlemsländer vid en 

framtida ändring av EUs fördrag. LO anser att EU inte ska ha kompetens på de 

välfärdsrelaterade områdena, inklusive bland annat skola, vård, omsorg, bostads-

marknaden, alkoholförsäljning, lönebildning och fackliga rättigheter. När EU talar om 

välfärdstjänster ska kvalitet vara ledstjärnan. Välfärdstjänster och offentliga tjänster 

inom EU, ska kännetecknas av god, säker och hög kvalitet, samt tillgänglighet och lik-

värdighet. Detta inte bara för att de är skattefinansierade verksamheter utan också för 

att en hög kvalitet på offentliga tjänster förutsätter schysta jobb. 

32) Att EU respekterar de olika medlemsländernas nationella arbetsmarknads- och 

kollektivavtalsmodeller. Länderna ska ha rätt att införa EU-regler i enlighet med sina 

arbetsmarknadsmodeller. Om en inremarknadslagstiftning hotar det svenska arbets-

miljöskyddet bör Sverige åberopa möjligheten i EUs fördrag att behålla nationella 

bestämmelser. 

33) Att transparensen i EUs beslutsprocess ökar. Allmänhetens tillgång till EU-handlingar 

måste stärkas. Det ska vara tydligt vem som är ansvarig för vilka beslut. Enskilda 

länders ställningstaganden i ministerrådet och Europeiska rådet bör offentliggöras. 

Arbetet med att beivra korruptionen i EUs institutioner måste också fortsätta. EU-

medborgarnas tillit till EU-institutionerna måste öka. Ett led i detta är att effektivisera 

Europaparlamentets arbete och endast ha ett säte i Bryssel. 

34) Att Europaparlamentet och ministerrådet undviker att gömma allt fler politiskt 

kontroversiella frågor i informella trepartsförhandlingar, där insynen i stort sett är 

obefintlig. Det är ett demokratiskt problem som försämrar möjligheten till insyn i den 

demokratiska processen och försvårar påverkansmöjligheterna för facken. Använd-

ningen av trepartsförhandlingar bör minimeras, och i de fall de används bör de göras 

mer transparenta.  

35) Att den praxis med mellanstatliga överenskommelser utanför fördragen som etablerats 

under krisen upphör. Krishanteringen har till stor del skötts bakom stängda dörrar och 

av aktörer som inte kan utkrävas ansvar. Detta måste få ett slut. 
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36) Att EU respekterar medlemsländernas rätt att behålla eller införa mer långtgående 

åtgärder för att skydda arbetstagarnas rättigheter. 

37) Att de nationella parlamentens möjlighet till subsidiaritetsprövning stärks. EU-

kommissionen bör tvingas att dra tillbaka lagförslag om två tredjedelar av de 

nationella parlamenten i EU så kräver. 

38) Att Europaparlamentet får möjlighet att avsätta enskilda ledamöter av EU-kommis-

sionen. 

39) Att missbruket av omarbetningsmetoden, genomförandeakter och delegerade akter 

upphör. Viktiga politiska frågor ska hanteras inom den ordinarie politiska besluts-

processen. EU måste undvika att överlåta tekniska detaljer i EU-lagstiftningen till 

experter. Särskilt vad gäller tjänstestandardisering riskerar det att inverka menligt på 

områden med nationell kompetens, till exempel regler om anställningsförhållandet. 

40) Att EU så fort som möjligt ratificerar den europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
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