
  
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

JOBB & SCHYSSTA VILLKOR 
 
Varför är det viktigt med jobb och schyssta villkor i EU? 
Vi svenska socialdemokrater vill ha ett samhälle som är rättvist och jämlikt, där det finns 
trygghet, framtidstro och möjlighet till utveckling. När det är oschysst konkurrens på 
arbetsmarknaden och människor förlorar sina jobb och hamnar i utanförskap, gynnas 
odemokratiska och fascistiska krafter. Därför är jobb och schyssta villkor med social trygghet 
viktigt så att vi kan ha ett rättvist och jämlikt samhälle.   
 
Vilka frågor driver vi svenska socialdemokrater i EU?  

• Vi ska ha lika lön för lika arbete på samma plats 
• Ingen ska behöva dö på jobbet, i EU ska vi inte konkurrera med usla villkor 
• Den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas 

 
Vi svenska socialdemokrater i Europaparlamentet driver frågor om jobb och schyssta villkor 
framförallt i sysselsättningsutskottet och transportutskottet. Båda dessa utskott arbetar med 
lagstiftning rörande arbetstagares rättigheter genom exempelvis arbetsvillkor, arbetsmiljö, 
arbetstider och social dialog. 
 
Vi arbetar med jobb och schyssta villkor på hela arbetsmarknaden. Det är viktigt att alla 
människor, oavsett vilken sektor man arbetar inom, känner trygghet på sitt jobb. Både med 
sin anställning och på sin arbetsplats.  
 
Lika lön för lika arbete och god arbetsmiljö är några av våra prioriteringar. Ingen ska behöva 
vara sjuk eller dö på jobbet.  
 
Schyssta villkor för alla yrken och sektorer… 
I sysselsättningsutskottet driver vi frågor genom att engagera oss i de allra flesta 
lagstiftningsförslag för att stärka den svenska modellen och förhindra konkurrens med usla 
villkor. 
 
Fokus har varit att stärka den svenska modellen bland annat genom nya utstationeringsregler 
så att svenska kollektivavtal ska gälla, vi har aktivt verkat för ett undantag för länder som har 
partsmodell i likhet med Sveriges i arbetsvillkorsdirektivet och vi har förbättrat förslaget om 
den nya arbetsmarknadsmyndigheten.  
 



 

 

 

  

Vi har också jobbat med att stärka arbetsmiljölagstiftningen genom tre olika revideringar av 
det direktiv som ska skydda arbetstagare mot exponering för carcinogener eller mutagena 
ämnen på arbetsplatsen. Totalt har ett 20-tal ämnen fått nya gränsvärden, inklusive 
kvartsdamm, trädamm och dieselavgaser. I samband med dessa gränsvärden har även 
möjligheter till hälsokontroller efter man lämnat arbetsplatsens stärkts.  
 
Detta arbete är viktigt eftersom det finns flera sätt att bedriva så kallad social dumping, löner 
är det mest kända sättet som vuxit kraftigt i omfattning men även genom usel arbetsmiljö 
eller exempelvis genom att inte betala in sociala avgifter så utsätts arbetare runt om i Europa 
för prekära situationer av oseriösa företag.  
 
För oss socialdemokrater är det oerhört viktigt att EUs arbetsmarknads och sociala 
lagstiftning används för att den inre marknaden inte ska bli en kapplöpning mot botten 
mellan medlemsländerna.  
 
… även i transportsektorn 
I en sektor som per definition är rörlig och gränsöverskridande är det viktigt att vi i EU har 
gemensamma regler för arbetstagares rättigheter. I transportutskottet arbetar vi med schyssta 
villkor för arbetstagare inom väg, järnväg, sjöfart och luftfart.  
 
Just nu pågår arbetet med nya regler om att stärka rättigheter för lastbilsförare och bussförare 
i EU. För oss svenska socialdemokrater är det viktigt att principen lika lön för lika arbeta vid 
samma plats även omfattar vägtransportsektorn. Vi är drivande i frågan att alla som kör 
lastbil eller buss i Sverige ska följa svenska kollektivavtal.  
 
Vi arbetar också med att stärka villkoren så att arbetstiderna är rimliga och att all personal i 
transportsektorn får betalt för de timmar de arbetar, inte bara de timmar man kör en lastbil 
eller befinner sig på tåget eller flygplanet.  
 
Det ska inte vara tillåtet att utnyttja människor till slavliknande villkor bara för det enskilda 
företagets ekonomiska vinst. Arbetstagare ska inte tvingas riskera sin egen säkerhet, eller 
andra passagerare eller trafikanter, på grund av ökade arbetstimmar på bekostnad av vila, 
sömn och den allmänna säkerheten. Yrkesförare ska inte tvingas leva i en lastbil i månader i 
sträck. Människor ska inte heller tvingas arbeta oavlönad på sin egen tid med att förbereda 
flygplanet eller tåget för avfärd.  
 
Det är viktigt att vi har gemensamma regler för alla så att det blir konkurrens på lika villkor. 
Vi i EU ska konkurrera med bästa villkor och regler och inte tillåta lönedumpning. 


