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Rapport i 3 delar     

Vad i EUs uppbyggnad leder till att EU blir ett 

instrument för avreglering? 

Två konkreta fall där arbetsmarknadsregleringen 

i MS utmanas. 

Hur kan den rådande situationen hanteras? 

• • •
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EUs funktionssätt 

EU bygger historiskt på en funktionsfördelning 

mellan överstaten och medlemsstaterna. 

1957 (Rom) Fri rörlighet för kapital, varor, 

tjänster och personer, (EU) 

Skatter, välfärdsstaten, arbetsmarknadsreglering 

(MS)

• • •

Makten att avreglera, men inte makten att 

beskatta och omfördela, centraliseras. 

Ständig strid om vad som ska ha företräde
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Vertikal konflikt 

Vertikal konflikt kring gränserna för de 

ekonomiska friheterna  

Fackligt handlar det om rätten att utgöra ett 

hinder 
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Två konkurrerande grundsyner

Frihandelsgemenskapens EU

Politikgemenskapens EU
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EUs politiska och juridiska 
beslutsfattande 

Positiv integration - skapandet av gemensamma regler som 

kan vara både reglerande och avreglerande (Politiska 

institutioner)   

Negativ integration – borttagandet av nationella regleringar 

som utgör hinder för den fria rörligheten (Politiska & 

Juridiska institutioner) 

• • •

Politiken allt svårare att fatta beslut i kontroversiella frågor 

– EU-domstolen mer beslutför

• • •

Leder till mer gynnsamma förutsättningar för negativ 

integration
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EU-domstolen aktiv i den vertikala 
konflikten

”In the absence of a catalogue of competences, 

the ECJ gradually developed a power to police

the vertical allocation of competences”

Fyra domslut som är en regelrätt rättsrevolution

”alla regler antagna av medlemsstater som kan 

utgöra ett hinder, direkt, indirekt, faktiskt eller 

potentiellt” ska likställas med kvantitativa hinder  

All nationell reglering är ett hinder men kan

motiveras – EU-domstolen avgör
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Tjänstedirektivet och Lavaldomen 

Brott mot den ”informella tillitspakten”

• • •

Tjänstedirektivet (politiskt förslag)

Ursprungslandsprincip – angrepp på arbetsvillkor genom 

tjänstehandeln

Ett antal vetospelare stoppade förslaget

• • •

Lavaldomen (juridiskt beslut)

Begränsad ursprungslandsprincip

Politiken oförmögen att flytta tillbaka rättsläget
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Vad är lösningen? 

•



Slut   
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