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Ordförandeskapet 2009 
Med den nya Lissabonstrategin i centrum 
 
LO, TCO och Saco vill med detta brev lämna följande förslag inför det svenska 
ordförandeskapet hösten 2009. 
 
Ordförandeskapet hösten 2009 blir annorlunda än det tidigare svenska ordförandeskapet 
eftersom det ligger direkt efter valet till Europaparlamentet, med val av ny kommission 
och troligen det första ordförandeskap då det nya Lissabonfördraget börjar fungera. I och 
med att ordförandeskapen nu sammanförs på 18 månader avgör dessutom den svenska 
regeringen inte ensam sina prioriteringar för de 6 svenska månaderna. Inriktningen 
kommer därför till stor del att vara avgjord redan inför det franska ordförandeskapet 
hösten 2008. 
 
I planeringen måste också ingå att EU-politiken kan komma att påverkas starkt av 
världssituationen. Är det ekonomisk recession? Har olje- och livsmedelspriserna stigit 
kraftigt? Har klimatpolitiken utvecklats positivt på världsplanet eller är det endast EU 
som vidtar nödvändiga åtgärder? 
 
Det kommer sannolikt att vara förhållandevis få kommissionsförslag på ministerrådets 
bord på grund av att den avgående kommissionen försöker komma till beslut på så många 
som möjligt av sina förslag samtidigt som den nya kommissionen knappast hinner lägga 
fram några egna nya förslag. Ordförandeskapets prioritering kan därför snarare bli att 
avsluta det som finns på bordet. 
 
Under hösten 2009 finns några givna frågor. Det är dels översynen av budgeten, inklusive 
jordbrukspolitiken, dels Lissabonstrategins efterföljare. LO, TCO och Saco vill peka på 
Lissabonstrategin som den centrala frågan att bygga ordförandeskapet på. Kampen mot 
klimatförändringarna hör i stor utsträckning hemma under Lissabonstrategin. 
 
De tre områdena inom Lissabonstrategin – ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet 
– bör vara utgångspunkt för många av åtgärderna under ordförandeskapet. En sådan 
disposition blir också en naturlig ingång till den nya ”Lissabon”strategi som ska beslutas 
om under nästkommande ordförandeskap. Lissabonstrategin har utnyttjat den nya formen 
av koordinering mellan medlemsstaterna när det gäller mål och prioriteringar – den öppna 
samordningsmetoden. Hur man förstärker den sociala dimensionen, hur flexicurity ska 
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inordnas i sysselsättningsstrategin och hur klimatstrategin kan genomsyra Lissabon-
strategin hör till de viktigaste förändringarna. Den del av strategin som gäller åtgärder på 
EU-nivå har hittills främst varit inriktad på att stärka EUs ekonomi. Under den 
kommande strategin behöver därför EU-åtgärderna stärkas på de andra två områdena. 
Områdena inom Lissabonstrategin kan till exempel vara utgångspunkt för flera av de 
informella ministerrådsmöten under det svenska ordförandeskapet. 
 
En politik för ekonomisk hållbarhet 
EU-områdets konkurrenskraft måste stärkas, särskilt i perspektivet av en växande global 
konkurrens. Det handlar då inte om försämrad anställningstrygghet utan framför allt om 
stora insatser på forskning och utveckling, som ger förutsättningar för högre produkti-
vitet. Nya insatser för innovation och utveckling och för stöd till innovatörer måste finnas 
med i den nya strategin. Det gäller inte minst stöd till innovationssystem för arbets-
platserna och utveckling i arbetslivet. Kvartalskapitalism, som i första hand inriktar sig på 
vinstutveckling på kort sikt, är en orimlig metod för ansvarstagande industrialism, varför 
det behövs gemensamma och accepterade spelregler på finansmarknaderna. 
 
I ett EU där ECB för allt fler medlemsstater hanterar penningpolitiken med målet låg 
inflation behövs kompletterande samordnade aktiviteter för att stärka sysselsättning och 
tillväxt. Eftersom såväl sysselsättningsriktlinjerna som de ekonomiska riktlinjerna 
numera är inordnade i Lissabonstrategin blir det bland annat inom dess ram som 
gemensamma finanspolitiska åtgärder kan tas för ekonomisk stimulans i perioder med 
bristande allmän efterfrågan. Parternas inflytande inom den makroekonomiska dialogen 
är väsentlig. 
 
En politik för social hållbarhet 
EU har enligt fördraget ett socialt uppdrag. Därför behövs det en tydligare europeisk 
vision för en stark social dimension, med ambitionen att skapa ett välfärdssamhälle för 
alla medborgare, präglat av rättvisa, trygghet och solidaritet. Den nya strategin måste inte 
bara behålla en social dimension, den måste också utvecklas och bli en tydligare del av 
strategin. Det innebär bland annat konsekvenser för det nya sociala handlings-
programmet. Arbetet med att motverka klimatförsämringen får inte heller ske till priset 
av växande sociala klyftor och en ökad utslagning utan i stället leda till skapandet av ny 
produktion och sysselsättning. 
 
Inom ramen för detta är det nödvändigt att EU stimulerar till en aktiv sysselsättnings-
politik både av sociala skäl och för EU-områdets konkurrenskraft och utveckling. 
Sysselsättningspolitiken motverkar också fattigdom och utslagning. I sysselsättnings-
politiken måste också kompetensutveckling och utbildning i stort få en starkare betoning. 
Med ett kunskapslyft för EU-området kan det bli möjligt att leva upp till strategins höga 
ambitioner. 
 
Globaliseringen skapar nya utmaningar för arbetslivet men mer flexibilitet på arbets-
marknaden utan samtidig trygghet är ingen framkomlig väg. Det hotar inte bara den 
sociala hållbarheten för våra samhällen utan även den ekonomiska. Globaliseringen 
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måste mötas offensivt. EU måste proaktivt medverka i att sätta spelregler för globalise-
ringen. 
 
Det är väsentligt att EU utformar en mer långsiktig politik för förnyelse av arbetslivet. 
Under ordförandeskapet planerar Arbetsmarknadsdepartementet ett seminarium. Arbets-
marknadens parter har föreslagit att inom seminariet ta upp omställnings- och trygghets-
avtalen som exempel för andra länder på att parterna kan ta ansvar för ”flexicurity”. Det 
är viktigt att Sverige fortsatt arbetar för ett öppnare EU. Det är därvid väsentligt att 
möjligheterna till ökad rörlighet inte utnyttjas för social dumping. Arbetsmarknadens 
parters arbete för öppna och socialt godtagbara spelregler för rörligheten över gränserna 
är avgörande för framtidens europeiska arbetsmarknad. Det gäller också rörlighet till EU-
området från andra länder. Samspel mellan regeringar och arbetsmarknadens parter är 
nödvändigt. 
 
Respekt för de fackliga rättigheterna, framför allt enligt ILOs normer, måste känneteckna 
den nya strategin. Med en bindande rättighetsstadga får de fackliga rättigheterna en större 
juridisk tyngd inom EU. Det nya fördraget ger nya möjligheter för de fackliga organisa-
tionerna att utveckla sitt arbete och att ta ett aktivt medansvar. Den sociala dialogen 
måste, både på EU-nivå och på nationell/lokal nivå ges möjlighet att utvecklas. Här kan 
Sverige genom sitt ordförandeskap främja den europeiska sociala dialogen. På samma 
sätt som man på hemmaplan betonar parternas betydelse är det också viktigt att göra det 
på den europeiska nivån. Bland annat EU-områdets möjligheter att skapa en aktiv och 
framåtsyftande politik för medbestämmande förutsätter deltagande av arbetsmarknadens 
parter. Grunden för medinflytande och arbetsvillkor måste vara bindande regler. Därut-
över kan idéer om Corporate Social Responsibility (CSR) utvecklas till att bli ett 
komplement för att skapa bättre arbetsvillkor.  
 
Arbetet för jämställdhet måste få en ökad prioritet i EU-arbetet. Det gäller såväl löner och 
inflytande i arbetslivet som de sociala villkoren i form av t ex barnomsorg. Jämställdhet 
måste också få genomslag i rekrytering till ledande befattningar inom politik, forskning 
och utveckling, och företagsamhet. För EUs fortsatta utveckling behövs fler kvinnor i 
ledande befattningar. 
 
Den europeiska sociala modellen är en realitet, genom sin förankring i gemensamma 
värderingar och visioner. Varje land utformar den med sina egna tillämpningar, men de 
grundläggande värderingarna binder samman. Modellen är en del av underlaget för ökad 
dialog inom EU, mellan medborgare och beslutsfattare. 
 
En politik för miljömässig hållbarhet 
Det europeiska samarbetet måste också få en starkare profil genom satsningar på ett 
miljövänligt Europa. Miljöpolitiken har blivit central för EUs arbete, både internt och i 
samarbetet med andra länder. Det är väsentligt att EU fortsatt arbetar efter målsättningen 
att EU ska vara globalt ledande i miljöpolitiken. Det gäller särskilt klimatfrågorna och 
kampen för att reducera utsläppen av koldioxid. EU kan, i samband med arbetet att uppnå 
klimatmålen, ge detta ett konkret uttryck bl a genom aktiva forskningsresurser. 
Sambandet mellan klimat och tillväxt är mycket tydligt. Utan klimat- och miljöpolitik i 
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övrigt kommer det inte att vara möjligt på lång sikt med en ekonomisk och social ut-
veckling. Det internationella klimatmötet i Köpenhamn i december 2009 blir ett 
avgörande inslag i den globala miljöpolitiken. Arbetet inför det mötet måste för att bli 
trovärdigt kopplas ihop med kommande konkreta klimatåtgärder inom den nya 
Lissabonstrategin. 
 
Utvidgningen och närområdet 
EUs utvidgning är fortsatt en viktig fråga. Det är väsentligt att förhandlingsarbetet stärker 
de grundläggande politiska och fackliga rättigheterna i respektive kandidatland. Att det 
svenska ordförandeskapet prioriterar detta är viktigt i och med att förhandlingarna med 
Kroatien kan komma att vara i sitt slutskede under det svenska ordförandeskapet  
 
De svenska fackliga organisationerna har under lång tid varit engagerade i utvecklingen 
kring Östersjön och närliggande områden. Den nordiska fackliga samorganisationen tog 
initiativ till Baltic Sea Trade Union Network som omfattar fackliga organisationer från 
länder kring Östersjön, inklusive Ryssland. De svenska insatserna kring Östersjön måste 
också innefatta fackliga rättigheter och samverkan mellan arbetsmarknadens parter för att 
utveckla en tryggare, gemensam arbetsmarknad i närområdet. De svenska fackliga 
organisationerna är tillsammans med sina nordiska kollegor beredda att under det svenska 
ordförandeskapet ge sitt bidrag till att belysa östersjöområdets utmaningar och tillgångar.  
 
Förslag till EESK-yttranden 
Under senare år har samtliga ordförandeländer bett den Europeiska ekonomiska och 
sociala kommitté (EESK) om förberedande yttranden inför sina ordförandeskap. Sådana 
yttranden skulle enligt vår mening kunna ta upp frågor om 

- hur EUs budget bättre kan användas för satsningar på forskning och utbildning, 
- hur flexicurity kan användas i samband med den omstrukturering som sker på 

grund av den globala utvecklingen och 
- hur EUs strategi för hållbar utveckling kan inordnas i den nya ”Lissabon”-

strategin. 
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