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Høringssvar fra LO, FTF og AC om Kommissionens forslag til etablering af en euro-

pæisk søjle for sociale rettigheder 

 

LO, FTF og AC har modtaget høringen vedr. Europa Kommissionens meddelelse om den euro-

pæiske søjle af sociale rettigheder og har følgende bemærkninger:  

 

Kommissionen lancerede den 8. marts 2016 en offentlig høring om etablering af en såkaldt 

europæisk søjle for sociale rettigheder. Initiativet er en del af Kommissionens ønske om at 

arbejde i retning af en ”dybere og mere retfærdig Økonomisk og Monetær Union”. Som bag-

grund for initiativet fremhæves desuden den økonomiske krises konsekvenser for de europæ-

iske arbejdsmarkeder og velfærdssystemer, og at Europa samtidig står over for nogle langsig-

tede og grundlæggende forandringer på arbejdsmarkederne, for eksempel nye arbejdsformer 

og teknologiske/digitale forandringer. 

 

Høringen løber frem til den 31. december 2016. Samtidig med høringen har Kommissionen 

udsendt en såkaldt skitse til en Europæisk Søjle for Sociale rettigheder bestående af nogle 

overordnede principper/rettigheder på 20 forskellige politikområder.  

 

Overordnet 

LO, FTF og AC byder Kommissionens initiativ velkommen. Det er som udgangspunkt positivt, 

at man vil udvikle en europæisk søjle for sociale rettigheder, som tager højde for de nye ud-

fordringer og vilkår på de europæiske arbejdsmarkeder, og som vil bygge oven på de eksiste-

rende instrumenter, principper og værdier, herunder chartret for grundlæggende rettigheder.  

 

LO, FTF AC er enig i, at de europæiske arbejdsmarkeder står over for nogle grundlæggende, 

langsigtede tendenser og vilkår. Særligt globaliseringen, den teknologiske udvikling og nye 

arbejdsformer skal i den forbindelse fremhæves. Der er derfor behov for at understøtte udvik-

ling af nye færdigheder og kompetencer, hvis det skal lykkes at lave en succesfuld overgang 
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til nye fag/erhverv. Ligeledes stiller nye arbejdsformer nye krav, eksempelvis til beskyttelse af 

arbejdstagere med atypiske ansættelsesformer, herunder i forbindelse med platformsøkonomi.  

 

Det er yderst positivt, at det i Kommissionens meddelelse anerkendes, at økonomisk udvikling 

skal resultere i social fremgang og sammenhængskraft og ikke mindst, at social- og arbejds-

markedspolitikken, udover at sikre ordentlige forhold og et socialt sikkerhedsnet, også er en 

produktiv faktor, som blandt andet maksimerer jobskabelse og menneskelig kapital.  Kommis-

sionen understreger i meddelelsen, at ”De medlemsstater, der klarer sig bedst i økonomisk 

henseende, har udviklet mere ambitiøse og effektive socialpolitikker, ikke blot som følge af den 

økonomiske udvikling, men som en central del af deres vækstmodel”. Vi støtter Kommissionens 

betragtning om, at gode sociale og økonomiske resultater er to sider af samme sag, og at 

velfungerende og inkluderende arbejdsmarkeder skal søge at kombinere fleksibilitet og sikker-

hed.  

 

Et øget fokus på den finanspolitiske udvikling i medlemsstaterne via den europæiske overvåg-

ning af udviklingen i de offentlige finanser/velfærdssystemer må fremadrettet ske på en sådan 

måde, at de offentlige udgifter også må betragtes som nødvendige investeringer til at sikre et 

fleksibelt og moderne produktionsapparat. 

 

Kommissionen lægger op til, at Den Sociale Søjle som udgangspunkt er direkte gældende for 

eurozonen. LO, FTF og AC anerkender, at der kan være et behov for at forbedre ØMU’ens 

funktion inden for Eurozonen samt for opadgående konvergens på tværs af eurozonelandene. 

LO, FTF og AC er dog bekymret for en sådan opdeling i eurolande og ikke-eurolande, hvorfor 

initiativet som udgangspunkt bør være åbent for alle EU-medlemslande.  

 

Endelig skal det understreges, at der med konvergens skal være tale om opadgående konver-

gens, der fører til forbedringer for de europæiske arbejdstagere, og som ikke kan bruges til at 

reducere standarder eller til at forringe vilkårene i medlemslande, som har bedre vilkår for 

arbejdstagerne end de øvrige medlemslande.  

 

Den sociale søjles status og instrumenter 

Det er i det foreliggende høringsmateriale uklart, hvilken juridisk status man forestiller sig, at 

søjlen skal have, samt hvilke konkrete initiativer, der kan forventes i fremtiden som følge af 

initiativet. Ligeledes er det uklart, hvor tæt forslaget kan komme på områder, som i dag er 

omfattet af medlemslandenes kompetence. LO, FTF og AC vil i den forbindelse påpege, at de 

nationale kompetencer, og ikke mindst af arbejdsmarkedets parters autonomi og de nationale 

arbejdsmarkedsmodeller og traditioner, naturligvis skal respekteres. 

 

Et instrument, der imidlertid kan finde anvendelse til at skabe opadgående konvergens er 

benchmarking, som støtter medlemslandenes politikker i retning af nogle fælles mål. Det un-

derstreges i den forbindelse, at den økonomiske styring inden for Det Europæiske Semester 

skal bygges på en vision om et Europa med et højt socialt niveau og levere forbedringer på 

arbejdsmarkedet og det sociale område til gavn for de europæiske borgere. Redskabet må ikke 

anvendes til at stille krav til medlemslandene om yderligere at forværre arbejdstageres ret-

tigheder og arbejdsvilkår. De landespecifikke anbefalinger skal i højere grad understøtte den 

opadgående konvergens. 
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Det gælder eksempelvis i spørgsmålet om løn. Traktatens artikel 153(5) fastslår, at lønforhold, 

organisationsret, strejkeret eller ret til lockout ikke er EU-kompetence. Lønforhold er udeluk-

kende national kompetence, og minimumsløn og opadgående konvergens kan dermed kun 

gennemføres under respekt for nationale arbejdsmarkedsmodeller og med de nationale ar-

bejdsmarkedspaters medvirken. Imidlertid er der i høj grad behov for yderligere at styrke ar-

bejdsmarkedets parters indflydelse ved at støtte og udbrede kollektive forhandlinger og retten 

til at organisere sig.   

 

LO, FTF og AC støtter, at man etablerer en søjle bestående af overordnede sociale princip-

per/værdier med udgangspunkt i de allerede eksisterende instrumenter, herunder chartret for 

grundlæggende rettigheder. Dette skal dog ske inden for rammerne af den i Traktaten fastsatte 

kompetencefordeling, i respekt for arbejdsmarkedets parters autonomi og i forlængelse heraf 

gennem et mix af passende instrumenter.  

 

Den sociale søjles udformning og de enkelte politikområder 

LO, FTF og AC mener, at EU i den nuværende situation bør lægge vægt på tiltag, der under-

støtter jobmobilitet og inklusion på arbejdsmarkedet, uddannelse og kompetenceudvikling, un-

derstøttelse af den fri bevægelighed og bekæmpelse af misbrug, en fremtidssikret ramme for 

arbejdsmiljø og respekt for arbejdsmarkedets parters rolle.  

 

LO, FTF og AC bakker samtidig overordnet set op om logikken i skitsen, herunder strukture-

ringen i de tre hovedoverskrifter samt i, at der udvælges relevante politikområder, som tilknyt-

tes nogle overordnede principper, som kan fremme praksisser i medlemslandene til gavn for 

borgerne i Europa.  

 

Der eksisterer et godt udgangspunkt med det allerede eksisterende acquis. Vigtigheden af 

konkrete rettigheder for arbejdstagerne anerkendes. Problemet er derfor ikke udelukkende de 

eksisterende regler men snarere implementeringen og håndhævelsen heraf. Der bør derfor 

være et langt større fokus på implementering og håndhævelse i medlemslandene af de allerede 

eksisterende regler. Her kan arbejdsmarkedets parter med fordel spille en væsentlig rolle.  

 

Derudover bør der være opmærksomhed på de udfordringer forbundet med nye arbejdsformer 

mv., eksempelvis nye ansættelsesformer, platformsøkonomi og aktiv aldring. På fremtidens 

arbejdsmarked kommer vi til at se flere arbejdstagere, der har hyppige jobskifte, distancear-

bejde, arbejder som freelancere, selvbeskæftigede, deltid, opgave- og/eller tidsbegrænset. 

Arbejdstagere som har mange opgaver/jobskifte bør også have mulighed for at opdatere og 

udvikle deres kompetencer, der på sigt vil være afgørende for deres fremtidige ansættelses-

muligheder. LO, FTF og AC finder samtidig anledning til at fremhæve, at anvendelse af atypiske 

ansættelsesformer alene med henblik på at omgå sociale beskyttelsesordninger for lønmodta-

gere skal bekæmpes.  LO, FTF og AC støtter derfor Kommissionens forslag om ligebehandling 

uanset arbejdskontraktens art forstået sådan, at misbrug af usikre og tidsbegrænsede ansæt-

telser skal forhindres.  

 

For så vidt angår arbejdsmiljø forventer vi, at Kommissionen anerkender det væsentlige bidrag 

som sikringen af både et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø udgør i forhold til at øge både 

produktivitet og effektivitet på de europæiske arbejdspladser. Det fremadrettede arbejde med 
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at forenkle og modernisere arbejdsmiljøreguleringen bør således ske med hensyntagen til det 

væsentlige bidrag som et godt arbejdsmiljø udgør til en moderne produktion. 

 

Vedrørende pension (politikområde 13) kan LO, FTF og Akademikerne tilslutte sig, at pensi-

onsordninger i medlemslandene naturligvis skal være tilstrækkelige og sikre borgernes en ri-

melig levestandard. LO, FTF og Akademikerne kan også tilslutte sig, at pensionsordningerne 

ved at undgå for tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet skal sikre pensionernes holdbarhed 

og tilstrækkelighed i fremtiden.  Ligeledes er det afgørende, at initiativer vedrørende pensioner 

tages under hensyntagen til nationale forhold og aftalemodeller.  

 

Endelig bør den europæiske søjle for sociale rettigheder fremme social dialog og kollektive 

forhandlinger samt retten til at organisere sig.  

 

Med venlig hilsen 

 

 
  

Bente Sorgenfrey 

Formand, FTF 

Lars Qvistgaard 

Formand, Akademikerne 

Arne Grevsen 

Næstformand, LO 

 

 




