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Sammanfattning

dennaI utredning analyseras tänkbara konsekvenser för svensk arbets-
marknad den fria rörligheten i utvidgat EU. Utredningen be-ettav
handlar förändringar i kandidatländemaäven avseende arbetsmiljö,
jämställdhet och social trygghet effekter därav för svenskt vid-samt
kommande föroch helhet.EU som

Kandidatländema står inför omfattande anpassningsprocess ien som
fundamentala avseenden skiljer frånsig tidigare utvidgningar.ett par

det förstaFör det betydligt avstånd mellan kandidatländer-är störreett
ekonomiska utvecklingsnivå och nuvarande medlemsländers vidännas

någon EU:s tidigare utvidgningar. det andraFör har samarbetet inomav
unionen ändrat karaktär under fyrtiode år integrationsprocessensom
pågått. på samordningKraven inom flera områden, innebär kandi-att
datländema måste forma institutioner, regelverk och Försystem.nya

innebärEU skapa förutsättningar för kunna införlivaatt attprocessen
länder i unionen samtidigt samarbetet inom det ekono-t.ex.nya som

miska och penningpolitiska området fördjupas.
Utredningen har betänkandeti analyserat grundläggandeEU:s re-

gelverk rörande den fria rörligheten arbetskraft, jämställdhet ochav
social trygghet. Kapitel innehåller analys5 konsekvenser fören av
svensk arbetsmarknad den fria rörligheten. Därefter behandlasav ar-
betsmiljöfrågorna, såväl regelverk faktiska förhållanden kandi-isom
datländema. På motsvarande behandlas utvidgning och rörlighetsätt ur

jämställdhetsperspektiv. EU:s regelverk för den sociala trygghetenett
och dess konsekvenser för svenskt vidkommande behandlas i kapitel 8
och och därefter följer9 analys förhållandena i kandidatländemaen av
på området kap. 10. kapitel följerI ll diskussion de långsikti-en om

konsekvenserna utvidgning för det socialpolitiska samarbetet iga av en
EU. Tillsammans med resultaten från se särskildexpertrapporterna
bilaga till betänkandet ingår detta material underlag för desom sam-
manfattande bedömningar och slutsatser utredningen presenterar.som
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omfattning regleringochInvandringens

innebärDettakandidatländemafrån ärInvandringspotentialen stor.
omfattande. ln-blikommerinvandringenfaktiska attdendock inte att

MedSverige.arbetsmarknadsläget ikommer avgörasvandringen att av
kandi-ochSverigemellanlöneskillnadematill dehänsyn storataget
spelarländernadearbetslösheten itroligtdetdatländema att senareär

inflyttningslandet.arbetsmarknadsläget irollmindre än
organiserad ikommerarbetsmarknaden attsvenskadenHur vara

storlekinvandringensframtidadenförbetydelseocksåframtiden är av
innebäraskulleavregleringPåsammansättning. sättoch ensomsamma

kunnainvandringenskullelöner, ävenlägrearbetslösa accepteraatt
fåskullearbetskraften. Dettainhemskaför denlönerfallandeinnebära

politiskaBeroende vär-inkomstfördelningen.påeffekterbetydande
konfliktföreliggadärfördetmål kansamhälleligaochderingar en

integrationocharbetsmarknadenavregleringframtida avmellan aven
EU-medlemmama.de nya

skyddasökainhemskaoorganiserade attSannolikt kommer grupper
rörligheten grän-fria överDenreglering.påkravintressensina genom

reglering.nationellökadtillledasåledeskanserna
harredanarbetskrafthandlarinvandringen an-fall endet som1 om

institu-rådandeunderden,uppfattningutredningens attdetställning är
kanproblem. Tvärtomnågraorsakabehöverförhållanden, intetionella

tillbidragarbetskraft ochtillskottvärdefullt sam-den geett avses om
hällsekonomin.

Sökarbetslöshet

betydandetillledakanSverigeiomfattningSökarbetslöshet störreav
ochkandidatländemaarbetskraft fråninvandradblandproblemsociala

sysselsätt-förinkomstersåväl förkonsekvensernegativafå somkan
arbetsmarknaden. Detsvenskadenpåbland dening gruppernasvagare

förgällaskareglervilkaförtydligabehovuppenbart att somfinns ett av
reglervilkaocharbetesökainvandra förönskar attde sompersoner
områ-socialtjänstensocharbetslöshetsförsälcringenspågällaskallsom

de.
Sve-iavregleringökadsituationikanochBåde kvinnor män aven

invandrade kvin-arbetskraft. Ominvandradfrånkonkurrensrige möta
nischeroregleradeanställningsvillkor inomochlöner avaccepterarnor
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svenska kvinnor kan tänkassvenska arbetsmarknad, inte accepte-som
för ökad invandring. resultat kanfinns förutsättningar Samma upp-ra,

ökad utsträckning läggs på de enskildaträda vård och i överomsorgom
den kontinentala välfärdsmodel-hushållen, dvs. Sverige signärmaratt

len.
mellan medlemsländer och deLöneskillnadema så EU:sär stora nu-

de stimulera till förvarande kandidatländema kan migration ävenatt
har arbete.dem redan ettsom

arbetsmiljöArbetsmarknadsinstitutioner och

arbete föravseenden påbörjat ambitiöstKandidatländema har i vissa ett
EU-medlemskap ställer. På de områdenuppfylla de krav ettatt som

och social trygghet-behandlat- jämställdhet, arbetsmiljöutredningen
emellertid mycketåterstår göra.att

kandidatländemasför svensk politik börUtgångspunkten en vara
förutsättersjälvbestämmanderätt. medlemskap iEtt EUbehov och att

skyddsnät, och bastrygg-nationella sociala institutionerdet existerar en
mark-den turbulenta värld den inreskapa stabilitet ihet kan somsom

bibringas kun-Kandidatländema bör på effektivtnaden sättettutgör.
fördjupad kartlägg-och utredningen efterlyserområdeskap på detta en

från svensk sida härvidlag.ning och prioritering
medlemskap blirkandidatländerna god tid innanikrav påEtt att

bidra tillEuropeiska sociala stadgan kanratificerar denaktuellt att av-
socialauppbyggnad fungerande institu-hinderlägsna vissa mot en av

arbetsmarknaden.påtioner
utvecklingen arbetsmarknadsrelationer mångsi-förutsätterT.ex. av

medborgarorganisationerfrån arbetsmarknads- ochbådediga insatser
från statliga myndigheters sida.europeisk nivå ochnationell ochpå

formgäller stödåtgärder ivad inmångaUtmaningama sättaär att av
policyöverväganden och utformninghjälp medutbildning och skolning,

loppetmateriellt stöd. Problemet inomdirektlagstiftning är attsamtav
institutionella det flera årtiondentagitkort tid skapa systern somav en

västeuropeiska länderna.nordiska ochbygga i deatt upp
arbetsgivarrörelsenfragmenterade fack- ochflera falliDen ytterst

och avtalssystem för-olika förhandlings-med hjälpmåste typer avav
arbetsmarkna-kan skapa stabilitet påsamarbeta påmås sättettatt som

förtrygghetssystemen. Samtidigt börsocialaden och deinom system
förlik-företagsnivå. Ocksåbyggas påarbetstagarrepresentation upp

yrkesinspektion utvecklas.oberoende måsteochningsinstitut en
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trygghetsocialochJämlikhet

fårjämställdhetsfrågomaviktenunderstryker att enUtredningen av
i Cen-ochbåde kvinnor mänFöranpassningsprocessen.roll icentral

marknadse-tillplanekonomiÖsteuropa frånövergångenharochtral-
vilkethalveratsharBarnomsorgenförändringar.inneburitkonomi stora

arbets-lämnatharutsträckning mänänikvinnor störreinneburit att
andraOcksåäldre.ochbarnförförmarknaden ettatt ta omsorgsansvar

Utredningenförändrats.radikaltharkandidatländemaivälfárdssystem
ochsocialförsäkringssektorninomreforrnprocessenförsärskiltredogör

präglarfortfarande storområdetdettapåsituationen avpekar på att
arbetslöshetsförsäkringBådeinriktningen.framtidadenosäkerhet om

välfärdssystemetreformeradedetbestånddelar isocialtjänstoch är nya
former.funnit sinainteharoch ännu

EU-konsekvensernabehandlatocksåhar enUtredningen av
regeländ-VissaSverige.itrygghetssystemetsocialadetförutvidgning
måstenivåeuropeiskoch pålagstiftningsvenski enmåsteringar göras

socialtochtrygghetsocialmellanåstadkommasgränsdragningklarare
socialtjänst.bistånd

utvidgningsprocessenforombudsmanEn

EUinomfrågandrivabörSverigeuppfattning attutredningensDet är
områ-socialadetpåutvecklingstödjaaktivtförformerfinna attattom
kandi-arbetsmiljö inomförbättradochjämställdhettillbidraochdet,
ornrå-dessaförslag påantalmedavslutasBetänkandet ettdatländema.

den.
skalltrygghetsocialochjämställhetenröranderegelverkEG:sOm

ochkvinnorför mänlevnadsförhâllandenaförbättratillbidrakunna att
kommissio-frånstödordentligtfinnsdetmåste ettkandidatländemai

utvidgningsprocessenuppföljningoberoendeliksomsida avennens
defleraprioriteratharuttryckligenÄven Amsterdamfördraget avom

målsätt-desäkertdet inte attbehandlathar ärutredningenområden
högtillräckligtiprioriteraskommeruppställda attfinnsningar som nu

depåpekatharUtredningen t.ex.utvidgningsprocessen.undergrad
gällervadländerutlåtandenkommissionensutmärkersvagheter som

trygghet.socialochjämställdhet
initiativbörregeringensvenska tadendärför attUtredningen menar

fråntemporärtinrättatillnärnmingsfasen ett enorgan-undertill att
delegationmedkombineradombudsmanfristående enkommissionen

tillstödmöjligastörstaländerrepresentanteroberoende gersomav -
utvidgnings-ioffentlig insyntillbidrarochkandidatländema ensom
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Delegationens uppgift understödja ombudsmannensär attprocessen.
verksamhet och stimulera fri och diskussion utvidgningenöppenen om

både kandidatländema och de nuvarande medlemsländerna.i
Ombudsmannens och delegationens uppdrag skall upphöra detnär

fullvärdigkandidatlandet inträtt medlem i unionen.sista som

for övergångsreglerBeredskap

det utredningens uppfattning det finnasAvslutningsvis måsteär att en
för fria rörlig-beredskap från sida skapa övergångsregler denEU:s att

arbetskraft efter det tillnämmingsfasen dithän med-heten nåttatt attav
ifråga andra avseenden. målsättningenlemsskap kan komma i Om inte
för friaför rörlighet uppnås lika snabbtEU-anpassningen personers

friheterna och kapitalvad gäller de övriga tjänstertre varor,som ——
finnas för övergångsregler under längre period påbör beredskapen en

har pekat sådana övergångsregler till-detta område. Utredningen på att
och kanske blir nödvändigalämpats vid tidigare utvidgningar än mer

mellan nuvarande och blivande medlemsländeroch skillnadernanär om
Behovet dylika övergångsregler idag svårtså idag. ärär stora som av

finnas,beredskap för sådana lösningar måsteuttala sigatt om, men en
land berörs.vilka kan variera med avseende på vilketkomma att som
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Summary

Introduction

labourSwedishfor thepossibleof theanalysisThis consequencesan
Union.enlarged Europeaninof labourfreeof themarket movement an

work environment,offieldstheincountriescandidatetheinChanges
withtogetherdiscussed,alsosecuritysocialandequalitygender are

whole.and the EUSwedenchangesof theseeffects as aon
adjustmentwide—rangingfacingcountries pro-candidateThe aare

fundamentalofcoupleinenlargementsearlierfromdifferswhich acess
developmenteconomicoflevelthebetweenspreadtheFirstly,respects.

of thecountriesmembertheandcountries presentcandidateof the
Secondly,enlargements.earliertheofinthanwidermuchUnion any

changed duringhasUnionthewithincooperationtheofcharacterthe
coordina-fordemandsTheintegrationof thedecadesfourthe process.

andrulesinstitutions,formcountriescandidate totherequiretion new
thecombinehavingofchallengethe tofacesinThe EU turnsystems.

inside thecooperationofdeepeningwithcountriesofintegration anew
fields.andeconomic monetarytheinunion, e.g.

regulationsbasic EUtheanalysedhasCommitteetheitsIn report
socialandequalitygenderlabour,offreethe movementsconcerning

of theanalysiscontainsof the consequen-Chapter 5 reportsecurity. an
workThemarket.labourSwedishthefor en-freeof the movementces

andregulationsthebothregardsanalysedthenissuesvironment asare
analy-correspondingcountries. Acandidatetheinsituationthe current

theundertaken inalsomobilitylabourandenlargementthe EUofsis
and theirregulationssecuritysocialThe EUequality.genderofcontext
followedand8Chaptersdiscussed inSwedenfor areconsequences
countriescandidatetheinthisinconditions respectofanalysisby an

enlargement’sof thediscussioncontainsllChapter10.Chapter a
field.policysocialtheincooperationfor EUlong—term consequences

togethermainthebased reportconclusionsCommittee’sThe onare
presented inof the reports,results annex.the expertwith an
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immigrationThe scale of

for from the candidatepotential immigrationWhile there great co-a
be particularlySwedenactual immigration intountries, exten-notmay

Sweden.the labour market situation inscale will dependsive. Its on
and thedifferentials between SwedenNotwithstanding the large wage

latter countries likelyunemployment in thecandidate countries, to
ofthe im-than the labour market situation inplay lesser role countrya

migration.
labour market also im-of the SwedishThe future organisation

deregula-and of immigration.for the scale composition Justportant as
lower im-the unemployed acceptingcould leadtion to wages, so can

labourreduced for the domesticleadbe expectedmigration to to wages
Depending politicaldistribution.would affect incomeforce. This on

future deregula-conflict could arise betweenvalues and ambitions, aa
members.the of the EUmarket and integrationtion of the labour new

their interestslikelyOrganised domestic protectto try togroups are
cross—borderThus, freedemands for regulation.through movements

regulation.increased nationalcould lead to
of labour thatfindings, immigrationthe Committee’sAccording to

sizeablewillcandidateemployed in thealready notcountry cause
addi-would be valuablesuchthe immigrationproblems. On contrary, a

produc-growth andand contribute economiclabour forcetion the toto
tivity.

unemploymentJob—search

lead conside-unemployment Sweden couldjob—search inmassiveA to
candidatelabour from theproblems immigrantrable social co-among

employment and for weaknegatively affect incomeuntries and groups
thetherefore thatmarket. importantthe Swedish labour moston

Sweden seek employ-both comingrules which apply to toto persons
madeand social assistanceand unemployment insurancement to are

plain.very
andincreased deregulation, bothofsituationIn men women cana

workers. If immigrantfrom immigrantcompetitionencounter women
niches ofde—regulatedworking conditions inandaccept un— orwages

Swedishthat unacceptableSwedish labour marketthe to women,are
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could arisesimilar situationimmigration. Aincreasedleadcouldthis to
i.e.families,transferredresponsibilities tothein sector arecare

model.welfarecontinentaltheadoptsSweden

environmentworkandinstitutionsmarketLabour

ofthe existenceUnionof the EuropeanMembership a na-presupposes
providethatsecurityand basic sta-institutionssafety-net,socialtional

market.internal Athein trueof turbulencethe awarenessbility in event
CommitteeThecountries.candidatetheconveyedbeof this tomust

of prio-establishmentand theof thefullwould like to areasurveysee a
cooperation.developmentSwedishfutureforrities

Soci-ratify the EuropeancountriescandidatethethatrequirementA
ob-certaincould helpmembershipofahead towellCharter remove

the la-institutionssocialfunctioningofconstructionthestacles onto
indus-marketlabourofdevelopmenttheexample,market. Forbour
labourfromincontributions respectsforcallstrial relations many

level,andnational Europeanorganisationscitizens’ asand atmarket a
fieldtheprovided inbeside. Support mustthefromwell governmentas

additioninlegislation,and topolicy issuestraining,andof education
decadestookthat toinstitutionalAn systemmaterialdirect support.

builtbewill havecountries toand EuropeanNordic upthe westinerect
period of time.shortin verya

fragmented inorganisationsemployerandTrade unions veryare
negotia-foraid ofthewithbut systemscountriescandidate newsome

inbroughtbe cooperatethey tobargaining mustcollectiveandtions
securitysocialand themarketlabourthestability inorder createto
includesthatrelationsindustrial structuretimetheAtsystems. ansame
thebuiltberepresentation atworkforce mustand en-upmanagement

andsafetyindependentandmachineryConciliationlevel.terprise an
developed.behealth inspectorate must

enlargementtheforombudsmanAn process

countires,candidateof theneedsthefromshouldpolicySwedens start
opinionof theCommitteeThesovereignty.andindependencetheir

findUnionthe Europeanshould toSwedish governmentthethat urge
infrasturcturesocialofdevelopmentthesupportingactivelyforforms a

securitysocialequality,genderincludingcountries,candidatethein
ofnumberwithconcludesThehealth.andsafety reportand work a

theseproposals in areas.
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The fromtransition planned market has entailed drastictoa a economy
changes for both and in Central and Eastern If theEurope.women men
EC regulations genderconcerning equality and social security toare
contribute improved living conditions for and in theto women men
candidate substantialcountries, will be needed from the Com-support
mission together with independent evaluation of the enlargementan
process.

Although the Amsterdam explicitlyTreaty gives precedence to se—
veral of the dealt with in this does automaticallyreport, notareas
follow that the objectives will dominate during the enlargementcurrent

This has, for identifiedinstance, weaknesses in thereportprocess. areas
of gender equality and social security thein Commission’s country
evaluations.

The therefore ofcommittee the opinion that the Swedish govem-
should take the initiative during the adjustment phasement to set up a

body ombudsman independent of the Commission,temporary an—
ofsupported by delegation independent representativescountrya —

which could give maximum the candidate countries andsupport to
contribute the of the enlargement The role ofto transparency process.
the delegation would be the activities of the Ombudsman andto support

stimulate free and discussion of the enlargement both theinto a open
candidate and thecountries in member The functionscountries.present
of the and theOmbudsman delegation would when the lastcease can-
didate has gained full membership of the Union.country

Transitional provisions

Finally, the considers theCommittee that be prepared deci-EU must to
de about ofthe continuation transitional rules for the free ofmovement
labour after adjustmentthe phase has reached the wherestage mem-
bership possible ofin the other three freedoms— goods,respect ser-
vices and capital. The that such transitional rules have beenreport notes
applied with earlierin connection enlargements. They might be even

the differences between the and futurepresentmore necessary mem-
ber largecountries The advance formulation ofat present.are as as
such difficulttransitional rules but there be readinessmust toa pro-
vide such solutions, which will depending the countries thatvary on are
involved.
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avgränsningochUppdragl

EuropeiskakonsekvensernabehandlaharutredningFöreliggande att av
hand för EUandraoch ihand Sverigeförstaför iutvidgningunionens
förrörlighetenfriadengällerdetkandidatländerna,och när personer.

kommerutvidgningenfråndirektivenenligtutgått attharUtredningen
Po-Lettland, Litauen,Estland,kandidatländema;alla elvainnefattaatt
ochSlovenienRumänien,Bulgarien,Slovakien,Tjeckien,len, Ungern,

Cypern.
kandidat-uppstå ienbartintekommerutvidgningen attEffekter av

led iSommedlemstatema. attnuvarande ettdeiländerna ävenutan
sju1997i börjanregeringentillsatteSverigeföreffekternauppskatta av

kommandedenaspekterolikabehandlauppdragmedutredningar att av
utvidgningen.

ordningen.femte idenutvidgningsomgången ärplaneradeDen nu
omgångdennaimedlemskapansöktharländerdeFlertalet omsomav

ekonomiskgällerdetmedlemsländer ut-nuvarande närfrånskiljer sig
Skill-traditioner.politiskaochuppbyggnadinstitutionellvecklingsnivå,

kra-Deutvidgningar.tidigare storasamband medinaderna änstörreär
omfattandetillledakommer ettkandidatländema att an-på merven

Förhoppingen ärutvidgningsomgångar. atttidigareipassningarbete än
utveckling-ekonomiskadentillledaskallföreberedelsearbete attdetta

kan-mellanlevnadsförhållandenaiutjämningenochpåskyndas atten
taktsnabbaresker imedlemstatemanuvarandedeochdidatlåndema en

själv-intenaturligtvismöjlig. Detha varit ärskullevadän annarssom
ekonomiskariktning. Dendennaikommerutvecklingen attklart att

minstmassarbetslöshet, inteochstagnationvändas ikanutvecklingen
utvecklasrelationernapolitiskaochekonomiskadehurberoende på

eko-iländernamellanVariationemakandidatländema.ochmellan EU
vilketländerna,olikademellanhänseendesocialtoch är storanomiskt

utredning.dennatydligt iframgår



22 Uppdrag och SOU 1997: 153avgränsning

Direktivenl 1
.

fastslog förutsätt-Europeiska rådet vid sitt i Köpenhamn år 1993möte
medlemskapningarna för i innebär tillträdandeEU. Dessaett att stater

skall ha karakteristiska kännetecken dvs. demokrati, respekträttsstatens
för lagar och mänskliga rättigheter skydd och respekt för minori-samt

rättigheter och de skall fungerande marlmadsekonomier. Ettteters vara
medlemskap förutsätter kandidatlandet har möjlighet uppfyllaatt att

förpliktelsermedlemskapets och kunna ansluta sig till målen om en
ochpolitisk, ekonomisk union, Köpenhamnsdeklarationen.monetär

Bestämmelserna arbetskraftens fria rörlighet innebär med-attom
tillträde till arbetsmarknadenborgarna medlemsstat i övrigai ägeren

medlemsländer på villkor gäller för dessa länderssom egnasamma
skall behandlas lika ifråga anställnings- ochmedborgare. De om ar-

fackliga rättigheter. fria rörlig-betsvillkor, sociala fönnåner och Den
företagare utfö-heten etablera sig ochinnebär även rätt att attsom egen

Ävenland. icke yrkesverksammaitjänster ett annat sompersoner,ra
har bosätta medlems-studerande och pensionärer sig irätt att en annan

familjemedlemmar.liksom ävenstat,
uppdrar utredaren under rubriken:Direktivet Dir. 1997:18 åt att

och arbetsmarknaden.Arbetslivet

och kandidatlän-arbetskraftens rörlighet mellan SverigeKartlägga-
vid kommandeoch analysera den kan tänkas bestådema ut-om en

finns anledning den kommer ökaeller det ividgning anta att attom
Speciellt viktigt kartlägga vilkaväsentlig grad. är att grupper av ar-

flytta faktorer främjarkan tänkas och vilkabetskraft som re-som
kandidatländerna.motverkar rörligheten mellan Sverige ochspektive

analysera vilkakartläggningen befolkningsströmmamautifrånAtt av-
utvidgningen kan få för svensktoch konsekvenserpositiva negativa

arbetsliv och arbetsmarknad.

medlemskap kommabedöma på vilket kandidatländemasAtt kansätt-
nuvarandefå på de faktiska arbetsmiljöförhållandena i deinverkanatt

och hannoniseringsarbetetkandidatländema på inom EU.
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utredaren:skallsocialtjänstochtrygghetsocialgällerdetNär

kanproblemeventuellaochsituationerspeciellavilka somAnalysera- inkomstnivåer,varierandemed starktmedlemsländermellanuppstå
sådanakonsekvenserVilkaochkostnadslägenochförmånsnivåer

möjlighetervilkaspecifik frågatill. rörEnupphovskillnader kan ge
föreskriverdetEG-rättende situationeriharkandidatländema er-att

landetfråntillsjukvårdsvenskförkostnaderSveriges personersätta
ifråga.

effekter,samordningsreglemasanalyseraskall om-Utredaren även— Samordningsreglerna ärarbetslöshetsförsäkringen.fattande även
och vis-egenföretagareliksomrörlighetfriaarbetstagarnastillknutna

betal-påstorlekenbedömasökaingårHäri attandra grupper.sa
samordningsreglernaföljduppstårningsströmmarna avensomsom

framtiden.och iutvidgningvid en

liggertrygghetsocialfrågorvissa rörbelysasöka somDessutom som- socialländernamellanflyttarförsamordningenutanför sompersoner
utredningensamhällsekonomiskamed densamrådoch idumping

påverkaskanSverigeitrygghetsystemensocialadevad månbelysa i
utvidgning.vid en

medlems-devilketpåbedöma sättutredarenskall även nyaSlutligen- EU-inriktningenframtidadenpåverka avkan väntasstaterna
grundläg-urskiljadetGårområdet.sociala attdetpå mersamarbetet

på-trygghetsocialgällerdetoch när somvärderingar synsättgande
verkar samarbetet

frånutgåutredaren ut-skall attuppdragetgenomförandetUnder av
beaktaskallochkandidatländemaelvamed allaskeskallvidgningen

deskallsammanhangdettaIövergångslösningar.olikamöjligheten av
PortugalSpanien,införlivandetvidanvändesbeaktaslösningar avsom

tvåmedkontaktspeciellt haskallUtredningen avGrekland i EU.och
Finansdepar-nämligenEUs-utvidgning,utredningarnade övriga om

harutvidgningsutredningar. DessaJustitiedepartementetsochtementets
varförutredning,dennamycket gemensammaligger närauppdrag som

speciellt viktigt.varitharsamarbeteochdiskussioner
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Avgränsningar och arbetssätt1.2

skulle ha fullbordad arbetetmarknad varit år 1993, på-EU:s inre men
fria rörligheten för har delvis förverkli-går fortfarande. Den personer

gränskontroller-Schengensamarbetets har inteinom Däremotgats ram.
för mellan medlemsstaterna avskaffats. Avsiktenna personer som reser

befinner innanför medlemsstaternasalla sigär yttreatt sompersoner
fritt hela oberoende deskall fä sig i unionen, utövargräns röra av om

oberoende nationalitet. skallekonomisk verksamhet och Dettanågon av
lands medborgare. Frågor asyl, visum och in-gälla tredjeäven som

för samarbetebehandlats de bestämmelservandring har hittills genom
Fördraget Europeiska unionen Unions-finns avdelning ii VI omsom

Amsterdamfördraget förs avdelning EG-in ifördraget. Genom en ny
invandring ochfri rörlighet för asyl,fördraget gräns-rör personer,som

område kommerbrottslighet.kontroll bekämpning Detta attsamt av
tillsatt utredning såvitt gällerJustitiedepartementetbehandlas av en av

rättsligt samarbetemed inriktning på inrikes ochfria rörlighetpersoners
enligt Dir. 1997:17.

behandlavalt tillutredning har vidennaI avgränsa attatt ar-oss
individerde rättigheter finns förbetskraftens rörlighet, och attsom

eller tillhandahålla tjänster iföretagareetablera sig att en annansom
artikeldärmed framföralltdefinierasmedlemsstat. Vår avgränsning av

EG-fördraget.och i48, 52 59
utredning hartill Finansdepartementetsavgränsningendet gällerNär

lämligt utarbetafunnit detvi expertrapportnärmast att en gemensam
mellan och EU-arbetskraftsrörligheten Sverigeden fria nyaom

medlemmar.

frågeställningarProblem och1.3

flyttnings-problemställningama människorsövergripandedeEn rörav
reellt alternativ.vilka villkor migrationbenägenhet och under är ett

de be-Agenda framgårEU-kommissionens 2000Från att ett storaav
ekonomisk och socialbygga fungerandehoven framöver är att upp en

bedömas funge-institutionella kaninfrastruktur där olika arrangemang
och människors rättssäkerhet måsteDomstolväsende måste fungerara.

fungerandenödvändigt för skapaLikaså detgå är attatt garantera. en
arbetsmarknadspolitiska kan be-med instrumentarbetsmarknad som
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levnadsför-ekonomiska situation ochenskilda individensdenfrämja
eller fungerarexisterardär dessa institutioner intehållanden. lägeI ett

skall klara sinför för dealternativ mångamigrationdåligt blir attett
försörjning.

Öst-från och Central-massinvasionmedFramtidsscenariet storen
sökahandlar detspeciellt troligt. ställetIförefaller inte attomeuropa

skill-konsekvensernapotentiella migrationsströmmarbedöma avsom
handmellan första Sverigeoch social utveckling iekonomisknaderna i

ochEU-länderandra hand mellan övrigakandidatländema och ioch
sannoliktkommermigrationsströmmarländer.dessa Dessa att vara

befolk-människor tillhörande vissspecifikväldigt sammansatta enav
specifikfrån region.elleryrkesgruppningsgrupp, en

skall också läggaförhållandema vioch socialaekonomiskaTill de
sannolikt medförregional identitetnationalism ochökande attsomen

utbyggnadenTakten ifrån emigrera.längsta avstårdetmänniskor i att
ekonomiskasnabbt sociala,dvs. hurinstitutionella förhållandena,deav

avgörandespelasannoliktutfonnas kommeroch legala attsystem en
ellerhemländerväljer i sinamänniskorroll för att stannaom

för defri rörlighetVad innebärfrågeställningarVåra är: grupperen
rörlighetpotentiell Hurtänkas ha högkankandidatländemai ensom

tänkas varakan detoch vilkaflyttakommermånga att grupper
förutsättningarunder vilkafrågeställningarunderliggande är."Den

fråge-fogat ytterligareDärtill har viflyttatänkasmänniskorkan en
fram-och medirörlighetmönsterUtvecklasnämligen:ställning, nya

emellanländemaregleringarväxten av nya
harkandidatländemade olikaitransformationsprocessemaUnder

ifram. Fråganvuxitarbetsmarknadsrelaterade rörlighetmönster ärnya
övergångsformerdessavilken utsträckning är temporäramönstersom

migra-manifesterade sigkommerperiod Ellerunder att som nyaen
arbetsmark-avregleradalltför förseetableradetionsfonner att meren

anställningskontrakt.med ellerarbetskraftnad med utan
ochmellan vitinnbärarbetskraftsrörlighetfri gränserna svartEn att

fördolda behöverdetskett itidigareupphör. Detarbetsmigration som
utredning vi måsteför vårbetyder dettaSamtidigt attdöjas längre.inte

kanvi inteexistensden dolda migrationenspeka på ävenkunna om
före-omfattning. Vissadessuppskattningartillförlitliganågragöra av

överraskningarframträdakomma närkanteelser att som renaannars
blir aktuell.rörlighetendet fria
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Tillvägagångssätt1.4

bedöm-för utredningensmöjligtunderlagfylligtfå såFör ettatt som
förfogande.till Dessaantal vårthafthar Vi experterningar experterett

mellanrörande migrationexpertisde besitter vissdärförhar valts att
och Central-medlemsländeroch mellanBaltikum EU:sochSverige

Östeuropa. underlag för vårspecifika kunskap har tjänatoch Deras som
problemanalys.

utvidgning:EU:sutredningensakkunnig iochExperter om
A97:03fria rörlighetkonsekvenser m.m.personersav

Academy ofSlovacfor Forcasting, theKvapilova, InstituteErikaDr.
Bratislava.Science,

and labourpolicylabour marketsocial policy,Country reports mar-on
Czech Republic.and theSlovakiainket mobility

Stockholm.Arbetslivsinstitutet,Knocke,lic WuokkoF
kvinnornatill Harfrån Ost Väst:mobilitetsmönsterMigrations-och en

rörlighetendenroll i nya

Uppsala uni-institutionen,KulturgeograñskaHoppe,Professor Göran
versitet.

ochde BaltiskamellanMigrationsrorelserEU staternaBaltikum i
Norden.

Stockholm.Lundborg, FIEF,Docent Per
EU-medlemmar.ochmellan SverigearbetskraftsrörlighetFri nya

Göteborg.Olsson, EuroResource,Marianne
rörligheten.och den friamarknadinreEU:s

Sandler, sakkunnig; RFV.Avdelningsdirektör Göran
socialpolitiken.ochmarknadeninreDen

Överdirektör Solna.Englund ASS,Anders
, EU:soch konsekvenserkandidatländemaArbetsmiljöförhållanden i av

utvidgning.
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Fil lic Gabár Faragá, Solna.
Östeuropa.och migration i Central- ochIndustrial Relations

ArbetslivsinstitutetEkonom Solna.Järpsten,Lena
EU-medlemskap.Opinionsbildning och

Handelshögskolan, Helsingfors.Professor Niklas Bruun,
utvidg-framtida arbetsrättsliga problemrörandeKommentarer ettur

ningsperspektiv.

uppläggningBetänkandets1.5

efter-utveckling undermed historikBetänkandet inleds EU:söveren
aktuella utvidg-Utvecklingen i perspektivet denkrigstiden. av nuses

Östeuropa vilka konsek-och med hänsyn tillCentral- ochningen till
arbets-arbetsmarknadspolitiken,kan få på social- ochdennavenser

Betänkandetoch i kandidatländerna.jämställdhet i Sverigemiljö, är
kapitel ochförsta delen omfattar 4delar.därefter uppdelat i Dentre

regelverken ikapitlen de grundläggandetvå förstaoch behandlar i de5
och internationella konventionerarbetsrättensociala dialogen,denEU,

socialpolitiskaarbetsrättsliga ochinternationellareglerar det sam-som
arbetskraftensfria rörlighet ochRegelverket kringarbetet. personers

kon-kapitel analyseraskapitel 4 och i 5behandlas irörlighet närmare
arbetsmarknad den fria rörligheten.för svenskasekvenserna av

arbetsmiljökonsekvenserkapitlet behandlasföljandedetI ut-av en
Kapitel be-kandidatländerna. 7och iSverige inte minstvidgning i

jämställdhetspers-fria rörlighetenoch denutvidgningenhandla ettur
jämställdhet mel-regelverk rörandediskuteras EU:spektiv. Häri även

till andrajämställdhetpolitik i relationövrigkvinnor ochlan män samt
Amsterdamtrakta-till uttryck iden kommerområden så senastnusom

tet.
handlar denhuvuddel,betänkandets tredjeDärefter följer omsom

ochdagens regelsystemsåväl vadsociala tryggheten, överens-avser
utvidgningframtidakonsekvenserkommelser EUinom av ensom

konsekvenser för den soci-följer kapiteloch 9. Därefter i lOkapitel 8
och kapitelutvidgning i llkandidatländemaala tryggheten i enav en

femte utvidg-socialpolitiken ochden framtida EU:sdiskussion kring
ning.

sammanfattande be-kapitel utredningenbetänkandets sistaI gör en
innebärakommaaktuella utvidgningen kanvad dendömning attnuav

påförslaglämnar samtidigt vissa vissaområden ochangivnapå ovan
sikt.längresåväl kortaregenomföras pååtgärder att som
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Östeuropasutvidgningar och2 EU:s

omvandling historik och-

erfarenheter

Inledningl

kortfattad översikt den europeiska integratio-detta kapitelI överges en
östutvidg-den aktuellaefterkrigstiden sedd i ljusetunder av nunen

arbetsmark-kan få på social- ochkonsekvenser dennaoch deningen
barnmellan kvinnor ochinklusive jämställdhetnadspolitiken män,-

och andra EU-såväl kandidatländema i Sverigeoch i somvuxna -
bakgrund till de ochKapitletmedlemsländer. utgör teman resone-en

kon-utredningen östutvidgningenslängre fram iföljer ommang som
trygghet.jämställdhet och socialrörlighet, arbetsliv,sekvenser för

skalldenna historik intemåste betonasRedan från början att upp-
kontinuerlig integrationsprocess.milstolpar iseriefattas ensom en

frånden europeiska integrationenväsentligt betonaDärför det attär att
rätlinjig frånde inrevarit1990-talet på intettill1950- sätt en process

alltfördjupat samarbete påmedlemsländer medfemtonsex" till dagens
efterkrigsperioden.tillståndet börjanjämfört med ifler områden av

bakslag,både framsteg ochprägladutvidgningEUs är aven process
införuppgivenhetperioder stiltje ochoch kanske närmastän avmer

centrala integrations-Osäkerheten kring dagensomfattning.uppgiftens
ocksågäller endast östutvidgningenockså det intefrågor utanär stor:

valuta-tidsplanen för det förmodligen sjösattaomfattningen och snart
frå-undanskymda institutionelladeliksomsamarbetet EMU mer— —

Tysklandsdå de olösta frågorna kring detkanske särskiltoch nyagorna
östutvidgningen- position ifullbordade första idvs. det tidigt steget-

Östtysklandf.d. inlem-samarbetet. Hade inteframtida europeiskadet
förutsätt-östutvidgningensFörbundsrepubliken redan 1990 hadeimats

annorlundabetydligtningar ut.sett
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Historik2.2

antal in-världskrigetefter andraomedelbart ettskapadesVästeuropaI
uppgiftmedkaraktärmellanstatlig attorganisationerternationella av

militäraochpolitiskasociala,ekonomiska,depåsamarbetestödja om-
Marshallpla-s.k.med denenlighetoch ifrån USAbiståndMedrådena.

återuppbygg-kom1947från årProgramRecoveryeller Europeannen
EconomicforOrganization EuropeanOEECmedigångsnabbtnaden
länderna iOcksåsamordnandeOECDCooperation; organ.somsenare

accepteradedeÖsteuropa förutsättningunderdelta attinbjöds pro-att
Trumandoktrinenss.kdenuppföljningmålsättninggrammets aven-

redan viddespridningkommunismenshindrabetoning varmenattav -
därmedställde sigoch deSovjetunionentillknutnatidpunktdenna nära

ochigångredankrigetkallaförslaget. Dettillavvisandedirekt var
augusti 1991.tilltöväder" fortsättamed vissaskulle

1957-1972

fördelningsprocessekonomisk attinternocksåbörjadeSnart ennog
kom-integrationsprocessenföljd attsig i Västeuropautveckla avsom

TysklandFörbundsrepublikenupprättandetefterSärskiltigång.mit av
det nations-påbörjades1989/90-tilltal framdagligtVästtyskland i- Nederlän-Luxemburg,Italien,Frankrike,Belgien,mellansamarbete

denbildandetresulterade ivilketVästtyskland euro-och snartderna av
viktigast19571951, Euratom samtstålunionenoch avpeiska kol-

dentillkomstenochRomfördragetundertecknandet avallt år 1957 av
sex. Straxde inreEECgemenskapenekonomiskaEuropeiska -

medEFTAfrihandelsasssociationeneuropeiskadenbildadesefteråt
Öster-ochSverigeStorbritannien,Schweiz,Portugal,Danmark, Norge,

medlemassocieradFinlandsju.demedlemmar yttrerike varsom
inträddeIslandmedan1986från årmedlemfullvärdigochfrån år 1961

1970.åri EFTA
naturligtvisskallsamarbetssträvandena moteuropeiskatidiga sesDe

århundradeoch1860-taletfrån nästan etti Europakrigenbakgrund av
Frank-mellankonfliktenhalvsekellångadensärskilt änframöver, mer
förstakriget,fransk-tyskatysk-österrikiska kriget,Tyskland:ochrike

östutvidg-aktuelladenbörliknandePåvärldskrigen. sättandraoch nu
halvse-medtill änkomma rättabetraktas: sätt attning ett merensom

krigföringekonomiska motinklusiveöst-väst-konflikt Västskellång
konfliktflerhundraårigocksåhörbakgrundsteckningenTillöst. en
effekteroch dessinflytandehabsburgsktochottomansktmellan främst

dagar.vårain iBalkannationsbyggandet påochpå stats-
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framsteg formsyfte säkerställa fred och iRomfördragets att avvar
mellan desocial utveckling stärka samarbetetekonomisk och attgenom

Romfördraget heter det också medlemslän-medlemsländerna. I attsex
arbetstagarnas arbetsvillkor ochfrämja förbättringderna skall en av

villkor har-det möjligt dessalevnadsstandard och därigenom göra att
bör understrykas fördragstex-allt högre nivå. Härmoniseras på atten

vilket uttryck föroch medborgare,talar arbetstagare inte är ettten om
socialpolitiskt tänkande från tiden för EEC:s tillkomstkontinentaltett

prägelfortleva gemenskapen och sinkommit inom ännu sätterattvsom
familjemedlemmar blivitsocial trygghetskrivningarnapå även omom

rättsskydd. inslagunder detta Trots vissaalltmera indragna överstat-av
mel-form de sex tillfederalism blev EEC ilighet och närmast enav

med han-och frihandelsorganisationtullunionlanstatlig gemensamen
prägladesoch transportpolitik. Beslutsprocessendels-, jordbruks- attav

utvecklingoch grunden för gemenskapenshadevarje land Vetorätt var
medlemsländerna.enighet mellan

verk-jordbrukspolitiken korn dominera EEC:s internaSärskilt att
dominerasbudget kom från börjangemenskapenssamhet och att av

ocksåJordbrukspolitiken kan historisktjordbrukssubventionema. sett
bemärkelse, dvs. soci-socialpolitik kontinentalibetraktas ettsomsom

samhället, detta fall bönder. Sett ibestämd i iföralt skyddsnät gruppen
tillkomst bedrivitgemenskapen sedan sinperspektiv hardetta en om-

blev allt vikti-politikområdesocialpolitik och dettaöverstatligfattande
denden tredje ochframutvidgningför varje t.o.m. europe-mergare

den fjärde utvidgningenfördjupades. Mediska integrationsprocessen
kostnaderna för dentrendbrott dådocknedan kanse noterasett ge-

tillbaka och förväntashar börjatjordbrukspolitiken pressasmensamma
Agenda 2000.enligt EU-kommissionensframtidenisågöra ännu mer

fullt fördes under 1960-pågick föröst-väst-konfliktenMedan ännu
till ocksåutvidgning EECdiskussioner kringomfattandetalet atten av
stod främstEFTA-området.delar Iinkludera ellerEFTA centrumav

stoppades Frankri-emellertidinträdesansökanStorbritanniens avsom
nordiskaOckså debrittiskt medlemskap. itilldrastiska nej år 1962kes

inträde EEC vidfördes diskussion iländerna inklusive Sverige omen
eller mindreinträde, redan år 1961brittiskteventuelltett av-mermen

först idagordningen i Sverige. Detfrån den politiskafördes frågan var
aktualiseradespåutvidgning EEC1970-taletbörjan nyttavsom enav

mellan och flera EFTA-förhandlingar inleddes EECochpå allvar
Storbritan-Danmark, Irland ochinträddemedlemsländer. 1973Fr.o.m.

medlem-avgjordes fråganliksomDanmark i Norgenien i EEC. I om
avstod från med-landetdetfolkomröstning,skap senaremengenom

fråganfolkomröstning. Också i Sverigedramatisklemskap efter varen
och diskussioner-omfattande konsultationeroch efterkontroversiell
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svenska regeringenvalde densäkerhetspolitiskfrämst attnaturav -
föristället inommedlemskapansökaninte inge attutan ramenomen

medfrihandelsavtal EEC.och omfattandelångtgåendeslutaEFTA ett

1973-1984

inträffa-från år 1967,officiella beteckningendenEG,Utvidgningen av
det eko-fördjupningpåbörjadegemenskapende samtidigt avensom

resulterade rättsligvilket bl.a. isamarbetet,politiskaochnomiska reg-
Från 1970-arbetsmarknadspolitiska området.ochsocial-lering på det

påtagligt i integ-framåt saktade taktenoch decenniumtalets mitt ett av
union,planer påskrinladesBland monetärrationsprocessen. annat en

med-finansiering,gemenskapensWemerplanen. Frågornas.k.den om
bidrag tillländernasför de olikaoch grundernastorleklemsavgiftens

de besvär-tillhörthar någrakassandenoch från mestavgemensamma
kontrover-bli allthar tenderathistoria.gemenskapens Deliga i att mer
ochgemenskapenanslutit tillhar sigfler nationersiella mersom

harmedlemsstaternaavseende mellansocio-ekonomisktspännvidden i
ökat.

jordbrukssub-ocksåkontroversiella frågorna hörTill de ständigt
budget.gemenskapensutgjordelängeventionema, merparten avsom

för-Även ialltmer kommitrörlighet hararbetskraftenskringfrågorna
allt vikti-blivitarbetare harmigrerandeföroch trygghetengrunden en

med-förstadeför gemenskapen. Närangelägenhet treintern nyagare
långIrlandochhade Storbritannien1973anslöts årlemsländema en

någonden inte iinträdet kornvidarbetskraftsmigrationhistoria menav
frånregleringförbli föremålutsträckning närmareattstörre gemen-

komjämställdheten iskulle det dröja innanLikasåhelhet.skapen som
Ännu kringfrågornahar inteutvidgningsdiskussionen.förförgrunden

position.fram till dennanåtträttigheterbarnens
utvidgningenden förstamedlemskap ierhöllde länderAv varsom

och ekono-socialannorlunda främst ipå mångaemellertid Irland sätt
Irlandlevnadsförhållanden iochArbetsvillkorutvecklingsnivå.misk

gemenskapeniunder genomsnittettidpunkt långt ävenvid dennavar
tilldelvis hadeförhållandena förvägiinstitutionellade anpassatsom

omfattandeerhållaland komIrland blevmedlemskapet. ettattett som
dramatiskdet hargemenskapenfrånstödekonomiskt trots enmen

nettobidrags-hänseende förblivitsocio-ekonomisktframryckning i en
År nettobidrags-främstafortfarandeIrland EU:s1996 ärmottagare.

delvilketecu/innevånareöver 600 är ettcapitamottagare en avper
ochbidragsutbetalningarSambandet mellan dagens närstörre mönster.
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land blev medlem och nettobidragsmottagareett håller också för länder
inträdde i gemenskapen.som senare

1981 ägde den andra utvidgningen ochi med Greklandattrum an-
slöts EEC:s tionde medlemsland. Liksom Irland tillhörde Greklandsom
kategorin länder under genomsnittet i socio-ekonomiskt avseende
jämfört med gemenskapen helhet och har förblivitså under sitt 17-som
åriga medlemskap. falletI Grekland fanns också politisk efter-en
blivenhet" hänsyn till då landet underatt ta perioden 1967-74 var en
militärdiktatur och demokratin dessförinnanäven varit instabil i flera
avseenden. EU-medlemskapEtt med de institutionella förpliktelser som
detta innebar betraktades stabiliserande för den grekiskasom nyvunna
demokratin. Till saken hör kommissionen avrådde frånatt medlemskap

ekonomiskapå grunder. Folkväldet i Grekland har efter EEC-inträdet
inte hotats i socio-ekonomiskt avseende har relationen mellan lan-men
det och gemenskapen inte förändrats. Greklandnämnvärt idagär näst
efter Irland EUs nettobidragsmottagare. Skillnadenstörsta i BNP/capita
mellan Irland och Grekland mycket påtaglig ochär enligt Världsban-
kens årsrapport 1997 ligger både Portugalsenaste och Spanien där-
emellan de nuvarande EU-medlemsländema.av

Den europeiska gemenskapens tredje utvidgning ägde också den
på 1980-talet i och med Portugal och Spanien beviljadesatt inträ-rum

de år 1986. Därmed ökad tyngd åt det sydeuropeiska inslaget igavs
gemenskapens institutioner. Liksom Grekland präglades Portugal och
Spanien påtagligt sitt politiska förflutna. Båda länderna hadeav ge-
nomlidit lång period fascistisk diktatur och vid tiden för inträdeten av
låg de socialti och ekonomiskt avseende under förgenomsnittet EG

helhet. Också i dessa länder har demokratin stabiliserats ochsom mar-
kanta socio-ekonomiska framsteg gjorts. Medlemskapet för dessa rela-
tivt mindre ekonomiskt utvecklade länder framtvingadesett solida-en
risk regionalpolitik inom EU upprättandet strukturfonden vidgenom av
sidan jordbruksfonden.av

likhetI med Irland och Grekland har således också Portugal och
Spanien erhållit omfattande ekonomiskt stöd frånett gemenskapen.
Både Spanien och Portugal tillhör emellertid fortfarande kategorin
länder under genomsnittet i socio-ekonomiskt avseende och ocksåär
fortsatt nettobidragsmottagare från unionen, på något lägre nivåmen en

både Irland och Grekland.än Turordningen mellan länderna har således
bibehållits och följt tidpunkten för inträde i gemenskapen. Ordningen
speglar inte den socio-ekonomiska utvecklingsnivån för respektive land
och i har heller inte stödet påverkatssett denstort utvecklingspro-av

stöden gång skulle bidra till initiera och i vissa fall ocksåattcess en
bidrog till igångsätta.att

2 17-1437
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iökningenden markantadelsresultatVidare bör ettnämnas att avsom
och1970-talets mittfrånEU-ländersamtligaarbetslöshet i så gott som

EUinitierades inomsydöver,utvidgningen ettdelsframöver, gemen-
vilketsocial utslagning,ochfattigdombekämpaför attsamt program

fattigdomsprogramHittills har startatsförstärkts.harefterhand tre var-
Fattigdomsprogram-planering.underfjärdeavslutade. Ett ärtvå ärav

drabbadehårtområdenochtill regioner ärfrämstriktar sig avsommen
problem.likartadeochutslagningsocialarbetslöshet,

1985-1997

påintegrationsprocessen nyttutvidgningentredjeför den togtidenVid
förrörlighetfrimarknadenfullborda den inrepåplanenfart med att -

mittenFrånår 1993.föreochkapitaltjänster, avpersonervaror, -
organisa-fackligabåde dearbetsmarknadenskom parter1980-talet -

heltpå änsättarbetsgivarsammanslutningama annatettochtionerna -
kommissio-tilloch knytassamarbeteteuropeiskadetdelta itidigare att

utred-dennaberörsområdendepåverksamhetdagliga avsomnens
förstärktesöverstatlighetenocksåpartssamarbetetbara utanning. Inte

1986årEnhetsaktens.k.denantagandetområdenpå vissa avgenom
beslutsord-infördesHärvidRomfordraget.tillkomplement enettsom

i mångaenhällighetstället förmajoritetsbeslut imedgavning som
national-dendvs.enskilda nationerna,deförocksåbetydelsefrågor av

beslut iförförmåntillinskränktessuveränitetenstatliga gemensamma
hänskjutasalltmertidvid dennakom attArbetsmiljöfrågornaBryssel.

arbetsmarkna-komoch härgemenskapentillländernaenskildafrån de
Ock-europasamarbetet.institutionaliseradedetnaturligt in idens parter

fart. Vidområdettekniskaochvetenskapliga togdetpåsamarbetetså
politisk unionpåkonkretiserades planerna1991årMaastricht-mötet en

garantiermedochsamordningsäkerhetspolitiskochutrikes-med ökad
EG-förrättighetersocialaochpolitiskagrundläggandeför vissa

unionochekonomisk monetärpåtankenliksommedborgare, en -
ochvaluta upprät-tillövergångåtföljandemedEMU gemensamen- emel-sigStorbritanniencentralbank. motsattetandet gemensamenav

förpliktelsema/rättighe-socialadeskrivningenlertid gemensammaom
socialtfriståendeupprättademedlemsländer ettelvaövrigavarvidterna

Maastricht-resultatgemenskapen. Ett annatförprotokoll avresten av
till unio-sade nejförstfolkomröstningefterDanmarkmötet att envar

efteromröstningandraitill unionenjasadefolketdanskaDet ennen.
ividbekräftade toppmötetformella undantagfått sinaDanmarkdet att

föremålblikommerAmsterdamfördraget attOcksåEdinburgh 1992.
Danmark.ifolkomröstningför en
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Med för förverkliga denåtgärderna inre marknaden också frå-att tog
ytterligare och fördjupningutvidgning nationssamarbetet igan om av

fart vid slutet 1980-talet och början 1990-taletEuropa medny av av
medlemskapansökningar eller associering från rad olika stater.om en

Från då frihandeln med genomförd vad gäller1984, EFTA in-var
fördedustriprodukter, samtal med denna organisation olikaEG om

former för fördjupat samarbete. ledde fram till avtal årDetta 1992ett
det s.k. EES-avtalet den marknaden gjordes tillgäng-varigenom inre

för länder. Förhandlingarna tilllig dessa EES-avtalet bleväven om en
förberedelse för den fjärde utvidgningen då denSverige 1 januari 1995

Österriketillsammans med Finland och inträdde den officiellai EU
fr.o.m. 1993. Också Schweiz och ansöktebeteckningen Norge om

fullföljde förhandlingarnamedlemskap. Norge i folkom-Bara men en
landet underkändes avtalet. års medlemsländerröstning i 1995 nya -

ÖsterrikeFinland, och skiljer påtagligt från flera deSverige sig av-
medlemsländer till vida den politis-tidigare utvidgningamas så attnya

lång historia ochka demokratin har de i socio-ekonomisktatten avse-
ende låg genomsnittet i gemenskapen. Samtliga medlemslän-över nya

blevder den fjärde utvidgningen nettobidragsgivare inomi EU.
redan framgåttutvidgning har inte enbart historiaEU:s som en om

Till erfarenheternanationssamarbete. EU:s utvidgning hör ock-t.ex.av
könen och mellan Redanså relationen mellan generationerna. i Rom-
principen lika lön för och kvinnor förfördraget fastställdes mänom

vid denna tid praktiken starkt ifrågasattlika arbete den i iäven om var
medlemsländerna. Från 1970-talets och framåt harde dåvarande mitt

mellan kvinnorjämställdheten och alltmer uppmärk-emellertid män
hargemenskapen. Här viktiginom EU-institution,sammats en annan

central betydelse för regelverkets utveckling.EG-domstolen, varit av
dess medlemsländer har medoch kanske majoritetenEU än ettmer av

fåtal undantag däremot gått bräschen för det arbete resulteratinte i som
FN-deklarationen rättigheter. Tilläggas kani barnens Sve-t.ex. attom

efter anslutningsfördragets tillkomst år tillsatte statligrige 1993 ut-en
redning behandlade konsekvenserna medlemskap medi EGettsom av

Åtminstoneavseende social välfärd och jämställdhet. från dennapå
tidpunkt kan således jämställdhetsfrågan ha centralintagitsägas en
plats utvidgningsdiskussionen och kommer förmodligeniäven än mer

inför den femte utvidgningen.så göraatt
tidpunkten för fjärde utvidgningens genomförandeVid den hade

förberedelserna för femte utvidgningemellertid EU:s redan påbörjats i
med handenandra avseenden. sker samtidigt sista läggs vidDetta att

förberedelserna för den unionens ikraftträdande med alla demonetära
osäkerheter medföra på de områden berörsden kan inte minst som av
denna utredning.
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Östeuropaf.d.krisen isociala2.3 Den

har sittutvidgningsomgångenpåbörjade femtedenOmfattningen nuav
Östeuropa och Sovjetunion-Sovjetväldet iförsammanbrottetupphov i

Långt innandecennieskifte.sistlidnakringsammanbrottinternaens
helstförbereda någrahunnitoch EU-tjänstemänpolitiker genom-som

Östeuropa hadeCentral- ochländerna iföranslutningsplanertänkta
praktikeniNordvästeuropaåtminstoneiopinionenallmännaden vun-

Östtysklands inlemmandesnabbasärskiltochanslutningstankenförnits
exempletskaraktärenFörbundsrepubliken hadeviagemenskapeni av

Östeuropa ockupationårsför 50skulle äri gottgörasländernamakt. Att
tämligenidrahandstill synsättetkonklusion attär nära enavsomen

Solidaritetrege-förstaför denvid tideni Västeuropaenstämmig press
"sammetsrevolutionen" i Prag.fall ochBerlinmurensPolen,iringen

föränd-ekonomiskbarainnebar inteiOmvandlingsprocessen öst en
höginflation,åtföljandeochföretagolönsammautslagningmedring av

arbetsfö-andra ickeochäldresärskilt för deotrygghetocharbetslöshet
påtrygghetsocialoch änstabilitetpräglatssamhälleni enomavsomra

mycketlikaMinstfallet i Västeuropa.nivålägrebetydligt än varsom
förfalloch istagnationspårende tydligaväckteuppmärksamhet av

bostadsornrå-inklusiveÖsteuropa: miljöfysiskförslumning storaav
hälsotill-befolkningensinverkan påtydligmedmiljökatastroferden,

kanske allrapåDe sättsjukvård och ettbristfälligstånd, omsorg.annan
förevisadesHärbarnomsorgen.uppenbarades iproblemenstörsta

på sinrättigheterbarnensställde frågornamisärplötsligt omsomrenen
frånrättigheterbarnensFN-deklarationentidpunkt dåvid omspets en

länder.mångairatificerashöll på1989 att
uttryckÖsteuropa långtgående ifick vidare sitt mestiInstabiliteten

etniskadjupgående motsätt-ochkrigmedsammanbrottJugoslaviens
ellerEU-medlemsländersenskildaochföljd. EUsningar ansvarsom

i minnethållasammanhangdetta värti är attpåbrist ansvarsnarare
östutvidg-aktuelladenkonsekvensernadiskussioninför nuavaven

med iSlovenienendastidagJugoslavienfornaländerna i ärAvningen.
länderdetillhörMakedonienocksåkandidatländer ävenskaran omav

2.8se avsnittrekonstruktionsprogramstöd från EU:serhållersom
ytterligaretillmöjlighetförståshärfinnssiktPå längrenedan. an-en

sidafrån EU:sstödpågårredanochEU-medlemskap ettsökningar om
deförstärkas sårimligtvis måste snartområdetåterbyggnaden itill som

och kandi-EU-länderSärskiltharinsatserna tonatsmilitärarent ner.
ioch UngernSlovenienRumänien,Bulgarien,närområdet-datländer i

ytterligare insatserkrav påförmodligenkommerhand attförst resa-
stärkaförområdetarbetsmarknadspolitiska attochsocial-på detockså

Balkan.påstabilitetenochfredsprocessen
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sociala ordningens problem kan tacklas på olika Medan för-Den sätt.
bundsrepublikens institutioner och organisationer systematiskt arbetade

Östtyskland för har de existerande nationella institu-isig in steg steg
Östeuropaoch själva fått de svå-länderna Central- sigi itionerna ta an

omvandlingsprocessen uppenbarade eller upphovetproblem varra som
och bilateralt slag kom snabbtstöd utifrån både multi-till visstEtt av

Även problemenoch nedan. fleraigång se avsnitt 2.8 2.9 av an-om
hade till uppgift hantera demde nationella instanser attsomgreps av

flera demakuta början 1990-talet kvarståroch inte lika iär avsom av
och möjligheterexisterande institutionernas kapacitetoch påverkar de

medlemskap förtjänar tilläggasuppfylla från i EU. Detkraven ett attatt
har viktiga bidragorganisationer olika slag givitockså frivilligaatt av

Östeuropa.reformveksamheten i Central- ochtill den sociala

Turkiets och CypernsExkurs:2.4

medlemskap

medlemskap itillbaka finns två vilande ansökningarlång tidSedan om
Vidare ansökte Malta medlemskapochEG/EU: Turkiets Cyperns. om

ansökan. Likaså har Marockotillbaka sin1990 drog an-senaremen
1987.sökt medlemskapom

redan årtecknade associationsavtal med TurkietDåvarande EEC
samarbeteskulle fördjupa sitt ifastlades hur1963, vari treparterna

vilkenskulle fullbordas med tulluniontredjeDen etappenetapper. en
Turkiet sedanden Då hadel januari 1996.trädde kraft såi sent som

medlemskap 1987 vilket kommissionenfulltlänge ansökt överom
detta framhöll kommissionendecember 1989. I yttrandeyttrade sig i

dels denutvidgning,då inte redo för någondels unionen attatt nyvar
Turkiet den karaktärenekonomiska situationen ipolitiska och attvar av

medlemskapsförhandlingarpåbörja Kom-det fruktlöst genast.attvore
till medlemskap. Mi-dock landets valbarhetifrågasatte intemissionen

feb-yttrandeenlighet med kommissionens inisterrådet fattade beslut i
bekräftades Turki-associationsrådsmöte aprilVid i 1997ruari 1990. ett

skall bedömas enligtfaktum landetmedlemskapsansökan och det attets
docknedan. Turkiet ingår inte iKöpenhamnskriterierna sede s.k.

eftersom des-för EU-medlemskap,kandidatländemakretsen de s.k.av
länderyttran-Europaavtal, aktuellafrån Turkiet, har s.k.till skillnadsa,

kontinuerligt den s.k. harrnoniseringsprocessen.deltar iden samt
RedanTurkiet från Cypern. 1990sistnämnda avseende skiljer sigI
lämnadeoch kommissionenmedlemskap i EGansökte Cypern ettom

europeiska ochDärefter har deyttrande juli 1993.positivt i stats- rege-
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medlem-beslutatKorfupå 1994råd vid sitt attringschefemas möte
efter avslu-månadermed Cypernskall inledasskapsförhandlingar sex

Amsterdam iefter imånaderdvs. mötetregeringskonferens,tad sex
bekräftats Euro-beslutdettatillfällen harVid flerajuni 1997. avsenare

denpålösningnågoninledaskanFörhandlingar ävenpeiska rådet. om
bedömningennåtts,inte har är attpåkonfliktenlångvariga ön enmen

kanförhandlingarnamedförsannoliktkonflikten attpolitisk lösning av
tidigare.avslutas

innehållet iochförFormen2.5

utvidgningen österut

Europeis-avslutadformelltutvidgningfjärdeEUsRedan innan gavvar
dentillstartsignalenjuni. 1993Köpenhamn iirådet vid sittka möte

Europaavtals.k.deuttalautvidgningen, attfemte att avgenomgenom
Östeuropa önskadesåochCentral-länder iassocieradeunionens som

kapiteliredanunionen. Som nämntsmedlemmarfå blikunnaskulle av
Lettland, Litauen,Estland,Bulgarien,länder:följandedet sig1 rör om

CypernochTjeckien UngernSlovakien,Slovenien,Rumänien,Polen,
Följande krite-förhandlingsrunda.dennaelfte land idärtillingår som

vidfastladesmedlemskap mötet.förrier

konkur-hanterakapacitetmarknadsekonomi;fungerande attpåKrav en
marknadskrafter unionen.inomochrens-

målen förinklusiveförpliktelsermedlemskapetsuppfyllaFörmåga att
union.ekonomisk och monetärpolitisk,en

rättssamhälle.demokratisktpåKrav ett
minoriteter.skyddochrättighetermänskligarespekt förpåKrav av

denvidareuttalades1995år attMadrid tvåiVid rådets möte senare
ochCentral-kandidatländema imedförhandlingarnaiinledande fasen

med Cypern,förhandlingenÖsteuropa medsamtidigtinledasskulle
1997.juniavslutatsregeringskonferensenefter detmånaderdvs. sex
kandi-yttrandenframuppdrag överikommissionenfickVidare att ta

Amsterdamkon-månad efterknapppresenteradesvilkadatländema, en
också vilkameddelades1997. DåjuliAgenda 2000,avslutandeferens

förhandlingarskulle inledaförstansåg EUkommissionenländer att
avvi-regeringensvenskadenkandidatländemamed, delning somaven

utvaldaFöreslagnarekommendation.för dennaoch kriteriema somsat,
ochTjeckien Ung-Slovenien,Polen,Estland,omgångförstaför ären
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Rekommendationen kommer behandlas vid med Euro-att möteettem.
peiska rådet Luxemburgi decemberi 1997.

2.6 Demografiska och institutionella
aspekter östutvidgningenav

Sammantaget har de fyra tidigare utvidgningama medfört att gemen-
skapen frångått medlemsländer till femton från länder medsex en-
befolkning på i runda tal 200 till miljoner370 invånare inklu-närmare

Östtysklandssive gamla 17 miljoner innevånare denna oftast förbised-
da utvidgning motsvarade i demografiska i det till-närmastetermer
skottet från Grekland och Portugal. femteDen utvidgningen som nu
står för dörren skulle, den genomfördes i enda och alla kan-ett stegom
didatländer inträdde, medföra antalet medlemsstater frånökar till15att
26. Några dessa länder, bl.a. de baltiska, kommer tillhöra unio-attav

minsta inget land har så få invånare Storhertigdömetnens men som—
Luxemburg medan andra tillhör kategorin medelstora. Polen är störst—
bland kandidatländerna med sina 39 miljoner invånare vilket ungefär

Spaniens befolkningsstorlek. En eventuell femte utvidgningmotsvarar
skulle den genomfördes med omedelbar verkan innebära EUattom
tillfördes miljoner110 invånare och således komma omfatta 480att
miljoner, vilket dubbelt så mycket invånarantalet iär nästan USA.som
Både i ökad befolkning och arbetskraftens förändring dettatermer ärav
den utvidgningen i gemenskapens och unionens historia.största Detta
ställer krav depå institutionerna och bådepå med-stora gemensamma
lems- och kandidatländemas anpassningsfönnåga.

Dels medlemsländemasmåste de institutioner ha kapacitetnya en
klara de krav EU-medlemskap förutsätter formiatt ettav som av an-

gällandepassning lagar och förordningar implementeringsamtav av
beslut fattas på EU-nivå. Till detta institutionsbygge hör också attsom
organisera arbetsmarknaden vilket också framgår de europaavtalav

existerar. Detta innebär också allsidigtfrämja fungerandeattsom nu
arbetsmarknadsrelationer och tillse existerande fackliga rättigheteratt
inklusive strejk- och lockouträtten efterlevs dei medlemsländerna.nya
Ett utvidgningssynpunkt helt problem dessa länderiärnytt över-attur
huvudtaget inga privata arbetsgivarorganisationer har existerat och att
de hittills etablerats betydandeuppvisar svagheter bl.a. bristandesom
legitimitet.

Institutionema kandidatländernai förmåste kunna klara EU-att
anpassningen få vissa ekonomiska från gemenskapen bl.a. förresurser

utbilda och höja kompetensen inom existerande myndigheter ochatt nu
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stödsystemtidigareErfarenhetenkandidatländerna.organisationer i av
långsiktigaderiktasuppmärksamhet måstesärskild motpekar på att

felaktigtpå sätt permanentas.intedvs.effekterna, ettsystemenatt
tidiga-vidjämfört medförändrasinstitutionerDels måste EU:s egna

heltockså påstruktur harinstitutionella annatettutvidgningar. EU:sre
målsätt-initialaöstutvigdningen. Deninförförgrundenkommit isätt

juni 1997Amsterdam ii attregeringskonferenseninförningen var
institutio-dereformeringdjupgåendeåstadkomma gemensammaaven
med 26 itill unionövergångsmidigmöjliggöraför att enennerna

blev intet.dettamedlemsländerstället för l5 avmen
ledernuvarande skede inteöstutvidgningen ipåtyderMycket att

beslutsfattandeinternarevidering EU:sgrundläggandefram till aven
reformerdelvisaAlternativetimplementeringsstruktur. äroch an-som

också ko-ljus kandettaflera Iiutvidgningtill etapper.sig enpassar
formerOlika över-ansökarländemasplittringmissionens avses.av

för-och iEUbåde inomdörrenstå försåledeskangångslösningar -
ansökarländema.tillhållande

funk-ramverket iinstitutionellaexisterandemed detochskalafullI
östeuropeiskochcentral-tydligfågemenskapenkommer atttion en

kantratutvidgningsprocessertidigarepåslagsida sätt somsamma
flerlångtdockutvidgningartidigare är attSkillnadenhåll.andra mot

fördetta inom systemoch ettaktuellatidigare somländer ärän ramen
be-grundläggandepå nationernabyggerfortsättningsvis somäven

tidigaredetidpunkt dåvidskerFörhandlingsstartenständsdelar. en
påsamarbeteintensifieratperiodsigbakomharmedlemmarna aven

områdepåmedfärdstår i annatde ettsamtidigt attområdenvissa som
denintegration monetära.djupgåendemedi kastsig ännu merenge -

ochinstitutionerTraditionella2.7

utvidgningsstrategier
mellanträffatsanslutningsavtalharutvidgningartidigareVid gemen-

deUtgångspunktenansökarlandet/ländema. är attochskapen/unionen
Anslutnings-regelverk.och övrigafördragtill EU:ssiganslutersenare

vilkaanslutningsvillkorsärskildamedkombineratsocksåharfördragen
ekono-dentillhänsynbl.a.övergångslösningarinnehålla tarkan som

debl.a. varitharSyftetlandet/ländema. attnivån isocialaoch gemiska
lagstiftningeninhemskadentidmedlemsländerna att anpassamernya

Ocksåorganisationsförhållandena till EU:s.inhemska personersoch de
övergångslösningarberörtsharländernamellanrörlighet avfria av
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denna Hittills har i princip sådana övergångslösningar medgetts förtyp.
femperiod år och i något fall till tio år.en av upp
Portugal ochT.ex. Spanien anslöts till gemenskapen år 1986när var

de i avseenden endastvissa partiellt anslutna före Bl.a. friaår 1993. den
rörligheten för delvis undantagen vilket innebar detattpersoner var
beträffande medborgare dei övriga medlemsstaterna respektive portu-
giska och spanska medborgare kunde upprätthållas nationella bestäm-
melser eller bestämmelser följd bilaterala överenskom-som var en av
melser vilka det krävdes förhandsgodkännandei för s.k. arbetskraftsin-
vandring. Mellan Portugal och Spanien å sidan och Storhertigdö-ena

Luxemburg den andra, tiden för bibehållandeå de nationellamet var av
reglerade invandringen förbestämmelser medborgare i Luxem-som

burg respektive Portugal och Spanien förlängd till och med utgången av
Inskränkningen den fria rörlighetenår 1995. i gällde dock inte portu-

giska eller spanska medborgare redan bosatta de andra med-isom var
och heller deras familjemedlemmar. Etableringsfrihe-lemsländema

för och reglerna för den fria rörligheten föregenföretagare tjänsterten
detta anslutningsfördraginte berörda. Enligt ankom det på Europe-var

framtageniska rådet, med kommissionen grund,rapport atten av som
undersöka från tillämpningen från den friahur resultatet undantagenav
rörligheten för hade fallit och anslutningsfördrageti öpp-ut,personer
nades möjlighet för rådet enhälligt beslut be-att antagenomen nya
stämmelser för anpassning övergångsreglema till EG-fördraget.en av

övergångslösningar kortare eller längre tidMöjligheten påav som
fullt ikraftträdande medlemskapet områdenuppskjuter på vissaett av

sig lämplig modell för kommandekan naturligtvis också visa som en
frånTill skillnad tidigare utvidgningar handlar det dennaöstutvidgning.

nyligenländer tills helt präglats ekonomisktgång ett annatom som av
det finns likheter med några de tidigare nytill-vissaävensystem om av

komna medlemsländerna vad gäller den auktoritära styresformen. Den
socio-ekonomiska utvecklingsnivån emellertid betydligt lägre järn-är
fört också med några ovannämnda medlemsländer deävenav nya som
befann under det socio-ekonomiska för gemenskapen.sig genomsnittet

har redan de övergångslösningar kanKommissionen antytt att som nu
ifråga för bli annorlundakomma de medlemsländerna kommer attnya

förhandlatsde hittills fram och de kan också dettaän som senare av
anslut-skäl användas något egentligt föredöme för kommandeinte som

ningsfördrag.
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tillförhållningssättEU:s2.8

1990-97kandidatländema

EU-förhoppningarbörjade1980-taletslutetRedan i omav
Östeuropa. Utveckling-ochCentral-länder ivissamedlemskap spira i

bely-kandidatländemaEU-medlemskap iförstödetfolkligadeten av
betänkandet.Bilagedelen tillingår ii uppsats somses en

erbjödÅr EGexisteradefortfarandeSovjetunionen statdå1990 som
ochhandels-ingåkandidatländemanuvarandeflera de att samar-av

medlem-första pågemenskapen vägen motmedbetsavtal ett stegsom
varitsynvinkel förvissosäkerhetspolitiskharEU-utvidgningenskap. ur

komplikationernautvidgningkontroversiell NATO:smindre än men
forhinderbetydandedå öst-vid integrationsprocessens storastart var

alltsedan Mars-skäl förelågmilitäramotiveradehandeln främst attav
tillkomst.hallhjälpens

medförhandlingarinledamandatkommissionenerhöllår attSamma
associationsavtal, s.k Europa-TjeckoslovakienochPolen, Ungern om

inleda för-mandatliknandeocksåfick den attåroch någotavtal senare
sådanaländerösteuropeiskaochcentral-med övrigahandlingar om

fornadeinlemmagällerdetagerandetsnabba attnäravtal. Det
integrationsprocesseneuropeiskadenCOMECON-länderna i var

påmarkerades kravenbörjanFrånsida.från EU:smycket medvetet en
innebarAvtalen ansö-marlcnadsekonomi. atttillövergångomedelbar

förförberedelserförstrategiersärskildaomfattadeskarländerna av
deltagande ibl.a.omfattarstrategiunionen. Dennaimedlemskapet

bi-ministerrådsmötentillanslutning samtiEU-ländemamedmöten
för-formEU-anpassning imedlemskapsförberedelser ochtillstånd av
förrörlighetmed frimarknadendeltagande i den inreförberedelser

kapital.ochtjänsterpersoner,varor,
Vids.k. PHARE-programmet. start-detstartade EURedan 1989

däravochendast Polen Ungernemellertidinnefattadespunkten nam-
Aid for Re-AREengelska HungaryiochPolen HiPnet: somsom -

spredförändringarnamedtaktEconomics iof the attstructuring men
SedanÖsteuropa omfattasländer programmet.flerkom attsig i av

kandidatlän-östeuropeiskacentral- ochsamtligatilldet sigriktar1993
marknadse-tillbidraMåletMakedonien.och ärAlbanien attder jämte

stödetpolitiska Iför detvillkoroch stabila styret.etableringkonomins
tjänsteföretagssek-ochprivatutvecklingbistånd tillingår varu-av en

inklu-infrastrukturinvesteringarolikajordbruksreforrner, typertor, av
offentligadenförändringarkärnkraftssäkerhetochmiljö samtsive av

bredivälfärdssystemetochsysselsättningspolitikeninklusivesektorn
PHARE-programmetspräglatKunskapsöverföring harbemärkelse.
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första verksamhetsår. kanT.ex. för hantera den arbets-nämnas att att
löshet blev följd övergången till marknadsekonomi harsom en av

deltagit uppbyggnadenPHARE i arbetslöshetsförsäkringar fleraiav
Central- och östeuropeiska länder.

Som komplement till det övergripande PHARE-programmet harett
mindre forEU antagit insatser inriktade enbart detett motprogram so-

ciala trygghetssystemet: Consensus. Liksom byggerPHARE Consensus
på idén samverkan mellan eller flera medlemsländer och ellerett ettom
flera kandidatländer. förRepresentanter kandidatländema har aktivt
dragits beslutsprocessen.in i Consensus har varit inriktad mindrepå
och medelstora projekt och haft decentraliserad beslutsstrukturen mer

ochPHARE. Både PHARE Consensus har lokala kontor,än satt upp
Östeuropa,oftast i anslutning till EU-representationen, i Central- och

vanligtvis huvudstäderna. Ocksåi Consensus handlar främst kun-om
skapsöverföring och expertmedverkan vid modemi-seringen existe-av
rande trygghetssystemsociala och uppbyggnaden aktivt.ex.av en ar-
betsmarlmadspolitik.

har också det s.k. förEU TACIS-programmet utvecklings-startat
samarbete med de forna regionerna bakom jämridån. TACIS omfattar
också de baltiska och stöder bl.a. utbyte på kommunal nivå.staterna ett

Andra närbesläktade från främstinsatser sida tillkomstenEU:s är av
för återuppbyggnadEuropeiska banken och utveckling EBRD med

i London.säte
hittills haft deninitiativet i integrationsprocessEU österut star-som

Äventade kandidatländema aktivt dragits be-åren 1989-91. in iom
Östeu-stödet tillslutssprocessen moderniseringen Central- ochom av

råder knappast någon tvekandet det i slutändan EUärattropa om som
finansiär haft avgörande inflytande besluten vilkaöverettsom om
projekt skall genomföras eller Samtidigt har varitsom resurserna
relativt begränsade jämfört med det tyska biståndet till Rysslandt.ex.

Östtyskland.förkompensation utrymningen f.d.som av

Svenskt stöd2.9

Också från svensk sida har deltagandet den central- ochi östeuropeiska
omvandlingsprocessen med målsättningen stödjaprioriterats etable-att
randet fungerande marknadsekonomier och utvecklingen demo-av av
kratiska samhällsystem. Medan Sverige stod utanför denännu europe-
iska gemenskapen påbörjades bilateralt biståndsarbete med särskildett

Östersjöninriktning på länderna och detta arbete har fortsatt efterrunt
inträdet regeringens 1994/95:16O och 1995/96i EU. I propositioner

uttrycktes målsättningarna med biståndet:15 3 att:vara
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säkerhetsgemenskapfrämja en
kulturdemokratinsfördjupa

utvecklingekonomiskhållbarstödja en
hållbar utveckling.miljömässigtstödjasamt en

dvs.närområdet,idén låtaockså fogasskallmålsättningarTill dessa att
delen insatser-RysslandPolen ochbaltiska störstatade staterna,tre av

på mil-har legatsamarbeteTonvikten i dettahar skett.ocksåvilketna,
erhållitharutbildningssektomocksåenergisatsningar,ochjö- me-men

utländskasvenska ochtillstipendier bådeformiblanddel annat av
högskolajuridisk iuppbyggnadentillstödforskare,ochstudenter av en

fors-ochstudenterutländskasvenska ochbådestipendier tillochRiga
organisationer,svenskaVisbystipendiema. Mångade s.k.t.ex.kare

flertalarbete ochdettaindragna imyndigheter ettochinstitutioner är
SIDA.området, minstinteaktivitet påbedriverfinansieringskällor stor

Central- ochländerna istöd tillbilateralamed SverigesParallellt
både inomÖsteuropa utvecklatssambetetmultilateraladetocksåhar

förformerandraoch inomm.fl.ConsensusPHARE,för EUramen --
verksam-stöd till UNDPsblandsamarbeteinternationellt annat genom

region.het i
regeringensvenskaden1996 har ytter-årVisbymötetdet s.k.Efter

Östersjöom-utvecklingen istödjaansträngningamaförstärktligare att
däref-harnärregionenbistånd itill svensktmedelytterligarerådet och

Östersjöområdet kommeririksdagen. Ett toppmötebeslutats nyttter av
organiseradedenvarvid1998januarii rapportägaatt omenrum

Utred-dagordningen.påhögstkommerområdetibrottsligheten upp
föreslåfinns planersvensk sidafråndet attinhämtatharningen att en

möjligheternaformsamarbetet idetta rapportpåfortsättning omav en
i regionen.utvecklingekonomiskochinvesteringarhandel,förbättraatt

Avslutning10

rörlighet,kringfrågornarelateraförsök gjortskapitel hardetta attI ett
kombinerade integra-till densocial trygghetochjämställdhetarbetsliv,

historiskt frågoroch Dessaibåde nuet.utvidgningsprocessenochtions-
ochIntegrations-framtida utmaningar. ut-helhetiingår större aven

och på djupet-länderflerbreddenbåde pågårvidgningsprocessen --
områden.på flersamverkanomfattandemer

för-pågåendeÖstutvidgningen aspektsvårgripbarbaraär enaven
frå-lika ovissMinsteuropeiska unionen. ärdeninomändringsprocess
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eventuelladen europeiska unionen. Inteeffekterna monetäraavgan om
frågan kring effekterna Tysk-heller kommer den på många sätt nya av

efter återföreningengemenskapen Väst-lands förändrade position i av
Östtyskland betänkande. Formellt hargranskas i dettaoch närmareatt

förändrats efter 1989/90gemenskapenTysklands position inom inte
klart skiljerdet befolkningsmässigt ochlandet idag störstaärtrots att

jämbördiga med gamla Västtysk-länder tidigarefrån desig varsom
ovannämnda storfrågorpå samtligaland. svarenMen östut-tre -

hänger naturligtvisoch det Tysklandvidgningen, valutaunionen, nya -
tänkas fulltdem kan inteoch svaret påintimt ut utanen avsamman

beaktande.ide andra svaren tasatt
fråganbara tämligen begränsat påAmsterdammötet ett svar omgav
omfattan-finansiella struktur efterinstitutionella ochframtidaEU:s en

Östeuropa. VadCentral- ochmedlemsstater iutvidgning medde nya
har utredningenöstutvidgningfinansiella aspekternagäller de av en

hittillsvarandeforändringsbenägenheten deninompekat på attovan
nettobidragsmottagaregång blevlåg. länderunionen varit De ärsom en

socialpolitikdvs. denJordbrukssubventionernafortfarande detta. som-
fort-dominerarskyddsnät för bönderna-överstatligt socialtinnebär ett

högre grad såbudget och skulle ifarande EU:s göraän sammaom
anmärknings-utvidgningsomgång.efter Detregler tillämpas ären ny

stödrelationerna mellande ekonomiskafönnått justeraEU intevärt att
förhållandenasocio-ekonomiskademedlemsländernaochEU trots att

denförändrats under tjugo-länderna påtagligtmellanoch relationerna
tillför-för första gångensedan medlemmarfemårsperiod gått nyasom

sex.des de inre
beslutAmsterdammötet tidigarebekräftadeDäremot att startaom

korn så kommis-kandidatländema. juli 1997med Iförhandlingar
elvamed fem deinleda förhandlingarrekommendationsionens att av

och DenPolen, Slovenien, Tjeckien Ungern.Estland,kandidatländema:
uppfattning förhandlingsstartenvidhållit sinharsvenska regeringen att

Också andraansökarländer.för samtliga elvabör gemensamvara
oktober 1997.denna uppfattningmedlemsstater stöder

vid själva omställningspro-första skedeUnder östutvidgningens —
betonadesEuropaavtal slutitsformellabörjan då ingaännucessens -

ochfrån sida. mångtmarknadsekonomi Iinförandetstarkt Västsav
underifrån medrevolutionomvandlingsprocessen imycket öst envar

formernademokratiska inslagtydliga röst även omen person, en --
betoningenEuropaavtal skrevsfunna. Ocksåalltidinte närännu varvar

de demo-mycket påtagligetableringmarknadsekonominspå även om
börjadeuppmärksammas.stabilitet började Senareformemaskratiska
särskiltblickpunkten-smått åter komma isociala rättigheterna såde
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handikappades och de äldres svåraarbetsföras främst barns,de icke --
situation.

protokolletockså det socialaAmsterdammötet kanFrån noteras att
accepterade deunionsfördraget dvs. Storbritannienblev del aven -

ocksåMaastrichtöverenskommelsensociala delama samt attav -
innebärplats fördragstexten.sysselsättningsfrågorna intog sin i Detta

jämställdhet ocharbetsmiljö,fria rörlighet,frågorna kringatt personers
behand-grundligöstutgivningen måstetrygghet införsocial ges en mer

konsekvenser vadinstitutionella och finansiellaåtföljandemed änling
gäller inomgemenskapen.utvidgningar Dettavid tidigareskett avsom

kandidatländerna.också igemenskapen men
under socio-omfattat länder unionensutvidgningVarje som

omfördelningsåtgärder vidtagitsmedförtharekonomiska genomsnitt att
östutvidgningeninföreuropeiska samarbetet. Ocksådetförinom ramen

särskilt med tanke på i Amster-på bordetfrågormåste dessa attupp
väl avvägdaha mål att"främjaskallslås fast EUdamfördraget att som

frågaoch hög nivå ioch sociala framstegekonomiskavaraktigaoch en
sysselsättning.om
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i dessmedlemskap EUEtt3 -

konsekvenserochinnebörd

unionenEuropeiskaSamarbetet inom3.1 -

regelverkgrundläggande
fördragantalbygger påEuropeiska unionendenSamarbetet inom ett

för den inre3.1. Demedlemsländerna faktarutamellanslutitssom
förfri rörligheträttsreglerna medgrundläggandemarknaden Varor, per-

förgrundreglerEG-fördraget. Nyakapital. finns iochtjänstersoner,
Amsterdam-har tillkommitrad områdenlångsamarbetet på genomen
öppenhetensysselsättningen,bl.a.gäller1997. Detfrån junifördraget

gäl-området.socialpolitiska Detjämställdheten och detunionen,inom
förrörlighetfullständig friskall skapaockså hurler personerenman

tillhänsynMedbrottsbekämpning.effektivare attochinom EU en
bered-och tillAmsterdamfördragetgodkännamåstemedlemsländer

gälla förränbörjakunnaländer beräknas det inteolikaningstidema i att
1998.undertidigast
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Faktaruta 3.1

fördragEU:s

gemensla-och stålEuropeiska kol-upprättandetFördraget avom-
1951Parisfördragetpen

GemenskapenEuropeiskaupprättandetFördraget avom-
EGfördragetRomfördraget 1957, numera

Atomenergigemenska-EuropeiskaupprättandetFördragen avom—
1957Euratomfördragetpen

Maastiichtfördia-ellerUnions-Europeiska unionenFördraget om-
1992get

1997.Amsterdamfördraget-

innehåller1987Övriga enhetsaktensåsomgrundläggande fördrag
förstnämnda fördragen.i deändringarellertillägg tre

fördragenmed stödochfördragenförutomEG-rätten utgörs avav
EG-domstolensdirektivochförordningar ävenmeddelade etc. av

beslu-lagstiftningoch denprimärrätts.k.Fördragenpraxis. utgör som
sekundärrättdirektiv,ochförordningarinstitutionerna,tats somav

skall in-och integällandedirektEG-förordningar3.2. ärFaktaruta
bestämmelsernaeffektdirektMed attnationellförlivas i rätt. avses

åberopaskanenskildaförskyldigheterellerrättighetergrundar som
Enligt arti-medlemsstaterna.myndigheter iandraochdomstolarinför

avseende påmeddirektivskallEG-fördragetstycket i etttredjekel 189
tillmedlemsstatför varjebindandeskall uppnåsdet resultat varasom
be-myndigheternanationellade attöverlåta åtriktat,vilket det är men

Beslutskall uppnås.hur dettaförtillvägagångssättochformstämma
förord-medlikhetioch kandirektivfrågorbegränsade änmeravser -

rättssubjekt.enskildarikta sigdirektiv-till motiningar, motsatsmen
genomförandeåtgärd.nationellallmänhet någoniförutsätterBesluten
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Faktaruta 3.2

sekundärrättEG:s

BeslutsfattareTillämpningRättsakt

EuropaparlamentetbindandeochtillämpningGenerellFörordning
och rådettillämplig ioch direkthelheti sin gemen-

rådet, kom-alla medlemsstater. samt,
missionen.

Europaparlamentetfråga deträttsakt iBindandeDirektiv om
och rådetuppnåsskallresultat gemen-som -

rådet, kom-form ochmedlemsländer kan välja samt,
missionen.metod för detta.

Europaparlamenteteller demBindande för denBeslut som
och rådettill.riktar sigdet gemen-

rådet, kom-samt,
missionen, EG-
domstolen.

Europaparlamenteträttsakt.Icke-bindandeRekommen-
rådetochdationer gemen-

rådet, korn-samt,
missionen.

rättsakt.Icke-bindande
Europaparlamentet
och rådetResolutioner gemen-

rådet, kom-samt,
missionen.

i EG-rättendragGrundläggande3

kan detunionenutvidgningenkonsekvensernaanalysenFör avavav
ochgrundläggande dragnågraerinraförst kortlämpligt att omvara

i EG-rätten.principer
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Harmoniserade regler

har-EG-fördraget grunden förartikeloch 100a iArtiklarna 100 är en
lagstiftning syfte uppnåmedlemsländemas imonisering att gemen-av

inverkar på upprättandetområden direktför sådanaregler somsamma
Förslagen till laghannoni-den marknaden.funktionen inreeller av

säkerhet,fråga hälsa ochhög skyddsnivå iskall utgå frånsering omen
medlemsland kanartikel lOOa.3.konsumentskydd Ettmiljö- ochsamt

nämndabeslutas med stöd defrån de regleravvikaprincip intei som av
tillämpa krav.totalharrnoniserade regler ochartiklarna s.k. strängare

betydelse för harmonise-får ocksåsäkerhet i arbetethälsa ochpåKrav
friadet gäller denproduktområdet, dvs.pålagstiftningenringen närav

för arbets-därmed konsekvenserfårför Denrörligheten ävenvaror.
miljön.

socialpoli-EG-rättsakter inom detgrunden för fleraArtikel 100 är
reglerenhälligt beslutarådet befogenhetochtiska området att omger

dettaregler till varandra pånationellamedlemsländemasnärmarsom
frå-enbartfria rörlighet det integällerdetområde. När är enpersoners

påverkarörligheten,hinderavskaffa direkta även attmot utanattga om
flytta mellanmänniskor frånkan avhållaomständighetersådana attsom

ökandeeffekter densocialaockså negativakanländerna. Härigenom av
nationellskillnader imarknaden till följdpå den inrekonkurrensen av

undanröjas.lagstiftning

Solidaritetsprincipen m.m.

vidta alla lämpligamedlemsstaternaskallEG-fördragetEnligt artikel 5
följerskyldigheter fullgörsdesäkerställaåtgärder för attatt som av

gemenskapens institutionervidtagitsåtgärderfördraget eller avsomav
tid påsamarbetsförpliktelsen. inte ieller Attsolidaritets-den s.k. ett
brottmed nationelldirektivinförlivariktigt rätt utgör motettsätt ett

innebär EG-rättenSamarbetsförpliktelsenbestämmelser.båda dessa att
vid tolkningskall vägledandedomstolenuttolkningoch dess varaav

nationelloch tillämpning rätt.av

Proportionalitetsprincipen

kannationella villkordeinnebärProportionalitetsprincipen att som
grundläggandeattraktivt de fyramindredethindra eller utövaattgöra
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förutsätt-uppfylla fyraskallEG-fördragetifrihetema garanterassom
utvecklat.EG-domstolenden praxisenligttillåtnaförningar att vara

skalldeicke-diskriminerandetillämpliga på sätt,skallDe ettvara
trängande allmänintresse,tillmed hänsynmotiveradeframstå ettsom

den målsättningförverkligandetsäkerställaägnadeskallde att avvara
skall inteoch deåtgärdenvidtagnaden ut-eftersträvas genomsom

jfrmålsättninguppnå dennaför ävennödvändigtvad attäröver som
EG-domstolendethand avgörsistaEG-fördraget. I3bartikel som

EG-fördraget.medstridåtgärd stårvidtagenenom

rättigheterMänskliga

rättighe-mänskligagrundläggandeerkännandetpåvilarEG-rätten av
mänskligaför deskyddEuropakonventionentillhänvisningEn omter.

Unions-artikel F iifrihetemagrundläggande görsoch derättigheterna
tillhänvisninginförsAmsterdamfördraget ävenfördraget. Genom en

Unionsfördragetsfjärde stycke istadga isocialaEuroparådets nyttett

ingress.

tillanslutninginnebärmedlemskapEtt3.3

regelverketdet gemensamma

Europeiska unionen ansö-denmedlemskap i är attförUtgångspunkten
denochtill fördragenansluter sigkarlandet/-ländema gemensamma

denbestämmelser idessagenomförasekundärlagstiftningen attgenom
avtaletmedlemskap i EUSåvällagstiftningen.nationella ett omsom

innefattarsamarbetsområdet EES attekonomiskaEuropeiskadet man
detEG-fördrageti närgrundläggande principernadeansluter tillsig

inrekapital. Denochtjänsterförrörlighetgäller fri personer,varor,
rörligheternafriaför dehindrennationelladeinnebärmarknaden att

snedvridas.får inteKonkurrensenundanröjas.skallgränsernaöver
förförutsättningväsentligdärförkonkurrensreglerStrama är annanen

däremotgällerfria rörlighetendenReglernamarknaden.inreden om
ekono-formnågonde måsteochförhållandeninternainte avavserent

gällermarknadenför den inreprincipcentralverksamhet. Sommisk en
förbjudennationalitetgrundpådiskriminering ärvarjedessutom att av

tillämpningsområde.EG-fördragetsinom
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rörlighet för och tjänsterFri3.4 personer
inomfundamentalt EU

den markna-fria rörlighet hömstenama i inreArbetskraftens är aven
syfte gäller främstutvecklats i detta områ-den. regelverkDe tresom

för demarbetsmarknaden, social trygghetdenden: somgemensamma
ochömsesidigt erkännande examinaflyttar mellan länderna samt av

artikel artikel 7a och artiklarna 48-66behörighetsbevis. Artikel 3c,
grundläggandeförfri rörlighetEG-fördrageti personer som enanger

inför-Maastrichtfördragetgemenskapslagstiftningen. Genomprincip i
unionsmedborgarskap.EG-fördraget Iandra deldes ettomaven ny,

frittskall haunionsmedborgareföreskrivs varjeartikel rätt8a attatt
intemedlemsstaternas territorieruppehålla sig inomochsigröra om

föreskrivsoch villkor i EG-begränsningarföljer deannat somav
fördraget.genomförandet Detbestämmelsernafördraget och i avom

fria rörligheten ekonomiskt.med dengrundläggande syftet är
fria rörlighet och socialaBestämmelserna arbetstagarnas trygg-om

socialpoli-med deEG-fördraget hörhet artikel 48-51 ii nära samman
arbets-arbetsmarknadspolitik,innefattarSocialpolitikentiska reglerna.

ochinkluderar arbetsmiljö jim-dvs. denbetydelse,vidsträcktirätt
socialsocialförsäkringar ochochkvinnorställdhet mellan trygg-män,

och för integreraförhindra utslagningförhet, åtgärder attatt svagare
handikappade. Artikel 117-122 iäldre ochsamhället, såsomigrupper

arbetsmiljömed bl.a.hängerreglerar frågorEG-fördraget som samman
jämställdhetarbetstagare,för migrerandesocial trygghetoch m.m.

detutvidgningkonsekvensernaanalyserakunna ärFör att an-av en
gällerregelverkdetkortfattat erinrageläget att gemensamma somom

sociala dimensionenoch denförden fria rörligheten avpersoner om
anspråk påintemarknaden. Redovisningenden inre gör att ut-vara

huvud-områdena, visarde aktuellaför ochtömmande utanettvart av
ellerde fall tilläggutvecklats.och den praxis Idragen i EG-rätten som

Amsterdamfördraget redovisasEG-fördraget sketttilländringar genom
bygger på denredogörelsen i övrigtunder respektive avsnitt,dessa men

EG-fördraget.lydelsenaktuella av

påDiskrimineringsförbud och krav3.5

likabehandling

förbud diskrimine-innehåller generelltEG-fördragetArtikel 6 i motett
tillämpningsområde.EG-fördragetsnationalitet inomgmndring på av

Diskrimine-diskriminering.direkt indirektsåvälFörbudet somavser
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frireglernapreciserade rör-deåterfinns iringsförbudet även ommer
EG-fördraget. Detoch 605948, 52,artiklarnaiförlighet personer

sekundär-denicke-diskriminering ibestämmelserdessutomfinns om
ochskilda kategorierförfria rörlighetendenreglerar personerrätt som

gäller inomartikeln baraAttarbetstagare.förtrygghetensocialaden
endast kanregelnsåtolkatstillämpningsområde har attEG-fördragets

Proportionalitetsprincipenekonomiskt aktivaåberopas personer.av
likabehandlingsprin-frånundantaggällerdetanvänds prövaattnär om

proportionalitetsprin-har uttalatEG-domstolen attmedges.kancipen
individuellfrånundantagbestämmeriakttasmåste närcipen enman

lika-frånUndantaglikabehandlingdenrättighet personer.avomsom
nöd-objektivtvadlängregå ärfår inte änbehandlingsprincipen som

säkerhet.allmänpåkravetuppnåförvändigt t.ex.att
icke-begreppetutvidgningharAmsterdamfördragetGenom aven

kan påRådetartikel 6a.införandetmedochigjortsdiskriminering av
dis-bekämpaföråtgärderlämpligavidta attkommissionenfrånförslag

religi-socialtetniskt ellergrund kön,påkriminering ursprung,ras,av
läggning.sexuellellerålderfunktionshinder,on,

dialogensociala3.6 Den

del EG-socialpolitik blirAvtalet3.6.1 avenom

fördraget

genomföran-medsambandbegrepp iblevdimensionensociala ettDen
motverkasyftar tillåtgärderför attmarknadenden inre ne-det somav

mark-inredennapåkonkurrensenökadedeneffektersocialagativa av
området. So-socialadetpåutvecklingpositivfrämjaoch tillnad att en

erkän-ömsesidigtliksomflyttar,medborgareför detrygghetcial som
dimensionen. Isocialadeniingredienserviktigaexaminanande ärav

med-EU:sStorbritannienundantaget111989december antog av
grundläggandearbetstagarnasstadgaGemenskapenslemsstater, om

icke-bindande do-stadgansociala ärden etträttighetersociala som
soci-denförverkligaförlagtsgrundenharstadgan attGenomkument.

jämställdhetsområdet,samarbetet påocksåCentraltdimensionen. ärala
dialogenutvecklingenarbetsmiljöområdetoch samtarbetsrätts- av

skall för-åtgärderGemensammaarbetsmarknadensmed parter.mellan
mel-ocharbetsmarknadenpåkonkurrensensnedvridninghindra aven

åtgärderdimensionensocialadeninrymmerföretagen. Därutöverlan
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kopplade till minska de sociala obalansemasträvan inom unio-atten
liksom åtgärder till stöd för ungdomar, äldre funktionshindra-ochnen,

de på arbetsmarknaden.
utvidgadeDet samarbetet på arbetsmarknads- och det sociala områ-

det sker så länge inom för Avtalet socialpolitik- fogatännu ramen om
till Unionsfördraget och det sker mellan femton14 de medlems-av~

Storbritannien undantaget. Kommissionen har Avtaletstaterna genom
socialpolitik skyldighet samråda med arbetsmarknadensattom en par-

förslag läggs till lagstiftninginnan på det arbetsrättsliga området.ter ny
Arbetsmarknadens också möjlighet träffa avtal på unions-parter attges

avtalet slås vidare fastnivå. medlemsstat kan överlåtaI att en ar-
betsmarknadens införliva direktiv i den nationella rättsord-parter att

kollektivavtal.ningen genom
kvalificeradRådet kan med majoritet besluta minimikrav påom om-

råden arbetsmiljö, hälsa och säkerhet, arbetsvillkor, informa-rörsom
tion till och samråd med arbetstagarna, lika möjligheter för och be-
handling kvinnor och inträde på arbetsmarknadenmän,av av personer

utanför denna artiklarna ochstår 2.1 2.2.som
enhälliga beslut kan rådet dessutom beslutaGenom social trygg-om

het och socialt skydd för arbetstagarna, skydd för arbetstagarna de-när
anställning hävs, företrädanden och kollektivt tillvarataganderas av

arbetstagarnas och arbetsgivarnas intressen inbegripet medbestämman-
de. Bestämmelserna i artikel i avtalet tillämpliga löneför-2 inte påär
hållanden, föreningsrätt, strejkrätt och lockout. frågorDessa uttryck-är
ligen från detundantagna område där avtalet befo-institutionernager
genheter besluta åtgärder. artikel utvecklas tankenI 4 påatt om euro-
peiska kollektivavtal. Om arbetsmarknadspartema dia-önskar det kan
logen mellan dem på gemenskapsnivå leda till avtalsförhållanden, in-
klusive ingående avtal artikel 4.1.av

Avtalet socialpolitik har Amsterdamfördraget arbetats inom genom
i EG-fördragets artiklar samtidigt kampen arbets-117-120, motsom
lösheten samordnas mellan medlemsländer och avdelningEU:s en ny

förs EG-fördragetsysselsättning in i efter avdelning VI. Storbri-om
tannien har dessutom förklarat beredd ansluta till detsigäratt attman

fördraget och också de direktiv med stödutarbetatsatt antanya som av
artiklarna.

Arbetsrätten inom3.6.2 EU

Arbetsrätten faller i huvudsak under den nationella kompetensen. Det
finns dock redan inom det nuvarande viktiga skiljelinjer mellanEU de
olika medlemsländernas arbetsrättsliga liksom i påsystem, synen ar-
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indel-mycketsammanhängande frågor. Endärmedochbetsrätten grov
anglo-kontinentala, denmodeller; denarbetsrättsligaolikaning treger

varjeländerna inomSkillnaderna mellanden nordiska.sachsiska och
endastsyftarindelningen iavsevärda ochkan dock gruppervaragrupp

kommer deutvidgningVidutmärkande drag.till tydliggöra vissaatt en
olikakandidatländemasökaarbetsrättsliga modellerna att sys-genom

arbetsrättsliganationellamedlemsstaternasmellanolikheterDessatem.
efter-fyra frihetema,deför realiserapotentiella hinderregler attutgör

kostnader, ochmedförvanligen på någotreglerarbetsrättsliga sättsom
harundvika dettakonkurrensen. Försnedvridadärmed att gemensam-
ämnesområden.begränsadeutfärdats på vissaarbetsrättenregler omma

Ännu innebärnärhetsprincipenemellertidlänge har attså gemen-som
frågandåskall tillgripasgemenskapsnivå endastpålösningarsamma

område.arbetsrättenshaft företräde pånationell nivålösa pågårinte att
län-mellanskillnaderoch avlägsnaanställdaskydda desyfteI att

antagitsharkonkurrensenför främjaarbetsrättslagstiftningdernas att
187/EEG77/direktivuppsägningar,kollektiva129/EEG75/direktiv om

ochföretagöverlåtelsevidrättigheterarbetstagaresskydd avavom
arbets-informeraskyldighetarbetsgivares91/533/EEGdirektiv attom

anställnings-haranställningsavtalet. Dessutominnehållet itagare om
också varitanställdadeltidsanställda och tidsbegränsatförvillkor t.ex.

principtillerkänna dem ilagstiftningsförsök förförföremål att samma
heltidsanställda.förmåneroch andrasocialarättigheter, somsamma

91/383/EEGdirektivanställningsformer har garanteratsDessa genom
tillsvidareanställda.säkerhethälsa ochbeträffanderättigheterlika som

arbetstagareammandegravida ochskydd för92/85/EEGDirektiv om
mödraledighetochgraviditetgrunduppsägning påbl.a.förbjuder av

gravidi-grundpåvid omplaceringlönarbetstagarensskyddar avsamt
tet.

överlå-huvudsakhar EU ikollektiva arbetsrättendendet gällerNär
Beträffandefrågor.dessareglerasjälvade enskildaåttit attstaterna

stridsåtgärdervidtaochförhandlingsrättförenings- och rätt att avser
dessaregler,föreslå några trots attkommissioneninte att gemensamma

social-avsnittetstadgan.sociala Idenvitala ifriheter nämns omsom
före-löner,tillämpligt pådetta inteuttryckligen ärpolitik attanges

94/95/EGDirektivetlockout.tillochstrejkrättningsrätt, rätt om euro-
direktivet inomdet endahittills1994tillkomföretagsrådpeiska ärsom

kollektiva arbetsrätten.den
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3.6.3 Skyddsaspekter social dumpningmot

En särskild sida den fria rörligheten det kan uppstå konkurrensär attav
mellan arbetstagarna dessa bjuder under varandra detatt närgenom
gäller arbetsgivarens kostnader för arbetskraft, s.k. social dumpning.
Frågan konkurrens på arbetsmarknaden komplicerad EU-ärom ur
perspektivet där konkurrensens fördelar så tydligt betonas, men man

också problemet med otillbörligt utnyttjande billig arbetskraft såser av
det sker snedvridning konkurrensen.att en av

frågaEn skapat osäkerhet inom vilka bestäm-unionenstor ärsom
melser skall reglera arbetstagarnas förhållanden tillfälligtvidsom ar-
bete i medlemsland. Oklarheten och medlemsländemas skildaett annat
regleringar på detta område har uppfattats hinder bl.a. för deettsom
fria jfr bl.a. Rush/Portuguesa-målettjänsterörelsema C-113/89 1990
REG 1417.I s.

Utstationeringsdirektivet3.6.4

Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG den de-I 16nr av
cember arbetstagare tillhandahållande1996 utstationering medom av

förstahar tagit harmoniserade minimirät-tjänster stegett motav man
tigheter för arbetstagare. Direktivet tillämpligt vid utstationeringär
mellan medlemsländerna sker inom för övernationelltettsom ramen

gälla vid byggnads- anläggningsarbetentjänsteutbud. skall ochDe som
förfaran-bilaga till direktivet. Bestämmelserna skall förhindraianges

leder till mellan in-den på arbetsmarknaden osund konkurrenssom en
utländska företag och längre sikt kan ha skadlighemska och påsom en

ekonomiska friheterna arbetstagarnasinverkan på de inom EU. Att rät-
förutsättning för konkur-tigheter respekteras ett suntuppges vara en

rensklimat. Arbetstagaren kommer de reglerna i åtnjutandegenom nya
arbetsrätt och det skydd gäller värdstaten fråga bl.a.den i iav som om

arbetstid, minimilön, arbetarskydd, havandeskap, barnarbetesemester,
och diskriminering nämnda områdena. Direktivet till-inom de ärnyss
lämpligt där arbetstagaren anställd hemland och deti situationer i sittär

etable-uppkommer anställningsavtal med företaginte ärett nytt ett som
värdlandet. detta fall blir vanligtvis arbetsrättslagstiftningen ii Irat

anställningsförhållandet.värdlandet ändå fullt tillämplig påut
också medel förbeslutade direktivet harDet ansetts ett attvara

Ååstadkomma balans mellan två kolliderande principer. sidan denena
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marknaden in-denpåmellan företagkonkurrensenfria gemensamma
medlemsstateretablerade i störstaföretagnefattande de är varssom

enskildasidan deoch å andralönekostnader,lägrekonkurrensfördel är
efterlevnaden bestäm-upprätthållaintressemedlemsstaternas att avav

territori-utförs inomför arbeteminimilön statensmelser somm.m.om
um.

vidtillämplig lagRomkonventionen3.6.5 om
avtalstvister

Romkon-tilli ingressenhänvisningutstationeringsdirektivet görsI en
Romkonven-Artikel 6 iavtalstvister.förtillämplig lagventionen om

kollekti-däremot inteanställningsavtal,individuellagällertionen men
hu-innebär iochskydda arbetstagarnatillsyftarReglernavavtal. att

berövasarbetstagarenmedföratillåtslagval inte attvudsak parternasatt
dengäller ireglertvingandedeenligthonomskydddet somgessom

innehållerArtikel 6.2tillämpats.skulle halag presum-enannarssom
domstolen,innebäranställningsavtalbeträffande atttionsregel omsom

land därdetilagenskall tillämpalagval,någotgjortinte egetparterna
anställnings-medenlighet sittarbete iutför sittvanligtvisarbetstagaren

harEG-domstolenland.arbetar itillfälligthan annatettavtal, även om
konventio-tilläggsprotokollet tillförstaenligttolkningsrätttillerkänts

nen.

ochInternationella instrument3.7

kandidatländerna

Inledning3.7.1

Öst- och Cent-derespektive iBaltikumiåteruppståndnadeI staterna
fördjupade eko-önskemålframfördes tidigtraleuropeiska staterna om

tillhandförstaitill Västeuropa,relationerpolitiskanomiska och orga-
för deundantagMedEuroparådet.ochNATOEU,nisationer avsom

och LitauenLettlandEstland,annekteradeSovjetunionen staterna var
fackorgan. Dedessoch stateri FNmedlemmarde Övriga nyastaterna

Deti FN.medlemmarocksåisammanbrottet ärefter östbildatssom
internationellaför detredogörakortfattatlämpligtdärförkan attvara
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samarbetet det socialpolitiskapå området i den vida bemärkelse som
redovisats i avsnitt 3.1.4.

internationella arbetsrättsliga ochDet socialpolitiska samarbetet har
lång tradition såväl globalpå regional europeisk nivå. Samar-en som

betet erfarenhetsutbyte,har bestått har också avsattav men normer,
antingen form politiska deklarationer elleri rekommendationer,av av-
sedda beaktas berörda derasi interna samarbete eller formistateratt av

internationella konventioner, vilka blir juridiskt bindande åtagande iav
den den ratificeras ifråga.mån Mål och principer finnsstaternaav som

officiella internationellai överenskommelser och deklarationer måste
jämföras faktiskaockså och med den efterlevnaden dessa åta-vägas av

ganden.
arbetetdet nonnskapande på global nivå FN och dess fackorganI

och på regional europeisk nivå framför allt Europarådet deltarinom
både medlemsländer och de ansökt medlem-EU:s stater som nu om
skap. Integrationen i Europarådets strukturer har nöd-utgöraansetts ett

ansökarländemasvändigt i reintegrering med Västeuropa.steg
följRedovisningen i det ande kommer koncentreras på sådana in-att

delar generellaeller sådana instrument handlarstrument av som om
socialpolitiken den internationella betydelsen, bl.a. arbetsmarknads-i

och arbetsrätt,politik, arbetsmiljö- social trygghet och jämställdhet.

för mänskliga fri- och rättigheter3.7.2 Instrument

fri-Med tiden har mänskliga och rättigheter MR kommit alltägnasatt
fördragenursprungliga innehöll några be-intresse inom EU. Demer

framgåttstämmelser dessa. Som i avsnitt 3.2vilar EG-rätten nume-om
erkännandet grundläggande mänskliga hänvis-på rättigheter. Enra av

till Europakonventionen skydd för de mänskliga rättigheternaning om
och grundläggande frihetema Unionsfördraget artikeli F.görs

allmänna förklaring de mänskligaFN:s rättigheterna 1948om an-
artiklarna mänskliga rättigheteri 22-25 bl.a. till socialrättenger som

trygghet, arbete, till fritt val sysselsättning, till rättvisa ochrätten av
tillfredsställande arbetsvillkor och skydd arbetslöshet, tillrättenmot
lika lön för lika arbete, till och tillfredsställande lön förrättvisrätten en

bilda och tillhöra fackföreningar, fritidarbete, till vila,rätten rättenatt
och till tillfredsställande levnadsstandard ochrättensemester samt en
mödrars till särskildoch barns omvårdnad och hjälp.rätt

Även här framgår den internationella omfattari terrninologinatt
"social policy och social välfärd till del politik och rättigheterstor av
knutna till arbetsmarknaden/arbetstagaren, arbetsvillkor arbetsmil-och

präglar också FN-konventionenjö. Detta ekonomiska, soci-synsätt om
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sociala stadga1966 och Europarådetskulturella rättigheterochala
1961.

Än regelverk utarbetatsarbetslivsanknytning har detstarkare avsom
Internatio-nellaarbetstagarearbetsgivare,regeringar,trepartiskaden

fackorgan förförbrukar kallas FN:sILOArbetsorganisationen som
social policy.

social rättvisaanförsstadgainleder ILO:sden ut-I ingress attsom
för-dockEnligtbestående världsfred. ingressengrunden för ärgör en
kanhäll, och depå mångaalltjämt orättvisaarbetslivethållandena inom

sociala ordningendenfolkligt missnöjestarkttill såupphov attettge
villkoren in-angelägetdetbakgrunden bedömsden atthotas. Mot som

villkoromnämnda sådanaSärskiltförbättras.arbetslivet kan är somom
barn ocharbetsmiljö, skyddlön,till arbete,tillgånggäller arbetstid, av

arbetarför demskadade, skyddgamla ochkvinnor, somomsorg om
lönedislcrimine-förbudutbildning ochföreningsfrihet,utomlands, mot

ring.
nämnda konventio-fast deslagits irättigheterdeNågra nusomav

för bar-konventionhar FN:spå bam.särskilt sikte Dessutomtarnema
ungdomars rättig-barns ochsyfte skyddatill1989rättigheter attnets

förstairättigheternaangivnakonventionende ivissaheter. Om av
andrahälsovårdöverlevnad,barn ärsig påhand siktar in meryngre

rättig-religionsfrihet.föreningsfrihet, Barnensför ungdomaraktuella
och24-29artiklarnaåterfinns iekonomiskt/socialt hänseendeheter i

levnadsstan-skäligsocial trygghet,hälsovård,tillomfattar bl.a. rätten
ochtill skydd utnytt-utbildning. Barnets övergreppdard och rätt mot

artikelbarnarbete ibehandlasartiklar, såradjande slås fast i t.ex.en
ekonomiskt utnyttjan-skyddskall ha tillbarnet motvarigenom rätt32,

skadligt.ellerskolgånghindrararbeteutföra ärde och mot att som

stadgasocialaEuroparådets3.7.3

års19881961 jämteSocial Chartersociala stadgaEuroparådets -
år 1989den inom EUskillnad fråntilläggsprotokoll till antagnaär -

bin-juridiskträttighetergrundläggandearbetstagares ettstadgan om
nuvaranderatificeras Dendende delaridande dokument stater.av

frånbestämmelser varierarförmed undantag vissastadgan har som—
samtligadäribland EU-stater,ratificerats 20landland till staterav—

Sverige,förutomkraft 1992trädde årtilläggsprotokollet ioch avav
under-haroch Norge. DetNederländernaItalien,Finland,Danmark,

harkandidatländerna1997.maj Avtolvytterligaretecknats staterav
stad-undertecknatTjeckien och UngernSlovakien,Polen, Rumänien,

gan.
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sociala området Europarå-på detmed andra MR-instrumentlikhet ärI
arbetsmarknad/arbetsliv ochinriktad påstarktsociala stadgadets ar-

EG--utsträckning idock inte ivillkor,betstagarnas somsamma
första arbetslivsin-substansartiklar de tiostadgans 19stadgan". ärAv

arbetskraftsmigration ochrelaterade tillde två sistariktade medan är
artiklarna ställerrättigheter. De övrigaarbetstagaresmigrerande upp

enskildes hälsa,skydd för denföljande områden:mål påsocialpolitiska
sociala väl-anlitamedicinsk hjälp;social ochtrygghet,social rätten att

yrkesut-tillhandikappadesfysiskt eller psykisktfardsanordningar; rätt
rättsligtsocialt,sociala återanpassningar,ochrehabiliteringbildning,

skydd förekonomisktsocialt ochskydd för familjen;ekonomisktoch
inriktade påtvåtilläggsprotokollets fyra artiklarmödrar och bam. Av är

företagmedinflytande inomsamrådochtill informationrätten resp.
till socialtoch de äldresarbetslivetjämställdhet i rättmedan enavseren

Övervakningen dels oberoen-åvilartillämpningstadgansskydd. enav
ministerkommitté. EttEuroparådetshandoch, i sistaexpertkommittéde

ytterli-Vidare harkraft juni 1997.i iharrapporteringssystem trättnytt
klagomålsförfarande antagitskollektivttilläggsprotokoll ettett omgare

m.fl.arbetsmarknadsorganisationemaförvilket innebär att1995, rätt
stadgansbristande tillämpningförregeringarklagomålanföra mot av

ratificerathar inteantalTillräckligt proto-bestämmelser. ännustater
1997.oktoberkollet

Europarådets soci-finns mellansambanddetVärt ärnoteraatt som
ILO-konventioner. Denmotsvaranderatificeringenstadga ochala av

ILO-konventionertidenmed vidutformadessociala stadgan antagna
rådgivandeövervakningskommittén iockså ideltargrund. ILO ensom

kapacitet.
denfått resultatmateriella regler harstadgans attEn översyn somav

rättigheter. Denheltmed antaluppdateratsochkompletterats ett nya
stadga friståen-årsfrån 1961utformatsstadgan harreviderade ettsom

den-helt skall kommadenavsikten ersättaochde instrument attär att
reviderade stadganartiklar har i denstadga på 19årsi 1961Listanna.

tilläggsproto-med 1988 årsidentiskadessatill Fyrautökats 31. ärav
Övriga artiklarna 24-artiklarheltåtta20-23.artiklarnakoll är nya

stadgangamladenarbetslivsanknytninglika starkhar31. De somen
påsekundärrättområden dengradomfattar högoch i ar-somsamma
avsnittredovisas ijämställdhetsområdetoch påområdebetsrättens som

underteck-för1996öppnades den maj3reviderade stadgan2.4. Den
Belgien,följande niodagundertecknadesoch stater:nande samma av

Portugal ochGrekland, Italien,Frankrike,Finland,Danmark,Cypern,
1997 aviseratansökarländema i majhar flera attSverige. Dessutom av

stadgan.revideradedenratificerade attavser
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Europakon-framgått EG-fördraget tillSom tidigare hänvisar numera
fri- och rättigheter. Till detta kommerventionen mänskliga att ge-om

Unionsfördra-införs fjärde stycke iAmsterdamfördraget ett nyttnom
till Europarådets sociala stadga.innebär hänvisningingressgets som en

tillträde till Europarådets konventionEuroparådet ochMedlemskap i
Europarådets sociala stadgaliksom tillde mänskliga rättigheter,om

förutsättning för medlemskap idärför EU.torde ettvara en

ILO-konventioner3.7.4

socialbetydelse områdetinternationellt regelverk inomEtt stor po-av
kon-bemärkelsen de för närvarande 170internationelladenlicy i är ca

rekommendationer antagits ILO. Ettoch 180 sär-ventioner avsomca
den s.k. tripartismen. Denför arbetet inom ILOskilt kännetecken är

bestårvid arbetskonferensennationella delegationemadeinnebär att av
arbetsgivarna och arbetstagarna. ILO:sförför regeringen,företrädare

nämligenhuvudorgan,uppbyggd kring administrativaverksamhet är tre
den internationellaarbetskonferensen, styrelsen ochinternationelladen

juni 1997.för närvarande medlemmarhar 174arbetsbyrån. ILO
medlemmar ILO.kandidatländerSamtliga är av

medlemsstateravsedda binda ILO:sILO-konventionema är att ge-
karaktär,bindandeRekommendationema interatificering. är avnom

de nationellautformningende skall beaktas vidtanken är att avmen
underställas deårfallen måste rättsaktema inombådareglerna. I ett

kanåtgärder; tidenför lagstiftning eller andramyndigheternainhemska
förhållan-exceptionelladet rådertill 18 månaderutsträckasdock om

den.
fundamental betydelse MR-instru-ILO-konventionerVissa av

hör konventio-Till demhundraratificeratsment har än stater.merav
100tvångsarbete, nravskaffandenr och 10529 omavnema om

gällakandiskriminering. Detsammalika lön och 111 sägasomnr
skydd för organisations-föreningsfrihet ochkonventionen 87nr om

den kollek-ochorganisationsrätten98konventionema nrrätten, om
sysselsättningspolitik. De122och nrförhandlingsrättentiva nuom

lik-ansökarländer,samtligaratificeratsharangivna konventionema av
och TjeckienSlovakien, SlovenienendastharSverige. Däremotsom av

för socialminimistandard102ratificerat nrkonventionen trygg-om
het.

kan-socialpolitiska instrumentmeningexempel iSom snävare
minimiål-antalsocialförsäkringskonventionema nämnas ettutom —

modernaste kon-arbetslivet.för barn Dentill skydd iderskonventioner
har tillträttsförbud barnarbete138ventionen nr tremot an-av avom



innebörd och konsekvenser SOU 153dess 1997:medlemskap62 Ett iE U -

och Slovenien. viktigtnämligen Polen, Rumänien Ettsökarländema,
konventionen nr 156familjepolitiskt instrumentjämställdhets- och är

endastratificeratsmed familjeansvar. harDennaarbetstagare avom
konventionen nr 159exempelSlovenien. sistaEtt utgörs om yr-av

vilkenmed handikapprehabilitering och arbete personerkesinriktad
Slovakien,däribland Slovenien,sextiotaletknappttillträtts stater,av

Tjeckien och Ungern.
medlemsstaternauppgifterviktigasteILO:sEn är prövaatt omav

och ratifice-förpliktelser enligt stadgafolkrättsliga ILO:suppfyller sina
och till arbetsbyrånsskall utarbetaMedlemsstaternakonventioner.rade

åtaganden.hur de uppfyllt sinasändageneralsekreterare rapporter om
föråtgärder medlemmen vidtagitvilkaskall framgåAv attrapporten

Rapporteringsskyldighe-ratificerade konventioner.reglerna itillämpa
sådana fallhar antagit.inte Ikonventionerkan statenäventen somavse

hindrarde förhållandenunderrättasgeneralsekreterarenskall somom
medlemsstaternamotsvarande kanratiñcering. Påeller fördröjer sätten

enskil-bestämmelserna itillämpningenatt rapportera avomuppmanas
särskildbehandlasrekommendationer. Rapporternada expert-av en

arbetskon-före den årligamånadersammanträder någrakommitté som
medlemsstaternade upplysningargrundferensen. På rapportersomav

genomförandet ILO:sden problemenbelyserinnehåller, normeravsom
tillställer frågormedlemsstaterna,de olikamedfört ikan ha staterna

konklusioner.fram sinaoch lägger
finns mellanskillnaddenviktigt erinradetSlutligen attär somom
länderåtaganden iandra folkrättsligaoch görmedlemskap i EUett som

frivil-konventionlands ratificeringfördrag.internationella Ett ärav en
till detinnebär anslutningmedlemskap i EUlig, medan ett gemen-en

tvingande lag.blirregelverket därigenomsomsamma
efterlevnadenklagomålsprocedurer förochövervaknings-De av

definns för tillämpningenenskilda landetdetikonventionerna avsom
jämställa meddet föregående interedovisats ikonventioner är attsom

harGranskningsorganenEG-domstolen.förfaranden införexempelvis
bryterfinnerdesanktionsmedel tillgripa mot ettinga att statatt om en

straffsanktionenendaratificerad konvention. Denåtagande enligt en
politiska be-kritiken och denuttaladegranskningsinstansendenär av

för konventionsstaten.innebärlastning dennasom

Slutsatser3.8

har ansöktcentral- ochländerassocierade iUnionens Östeuropa attom
femteinleder denunioneninnebärEU. Detbli medlemmar ut-attav
bildadesgemenskapenekonomiskaEuropeiskasedan denvidgningen
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år 1957. elvaDe Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen,stater
Rumänien, Slovenien, Slovakien, Tjeckien och Ungern Cypernutöver

sökt medlemskap skiljer sig radikalt från de nuvarande med-som nu
lemmama vad gäller ekonomisk utvecklingsnivå och institutionell upp-
byggnad och traditioner. juliI 1997 meddelade kommissionen med-att
lemsskapsförhandlingar skall inledas med Cypern, Estland, Polen, Slo-
venien, Tjeckien och Ungern.

Som framgått i avsnitt 2.1.3 utgångspunkten for medlemskapär i
den Europeiska unionen ansökarlandet/ländema ansluter sig till för-att
dragen och den sekundärlagstiftningen attgemensamma genom genom-
föra dessa bestämmelser deni nationella lagstiftningen. Anslutnings-
fördragen kommer också kunna kombineras med särskilda anslut-att
ningsvillkor. kanDessa innebära övergångslösningar med hänsyn till
den ekonomiska och sociala utveckling landet nått det gällernärsom
möjligheten den inhemska lagstiftningen till EG:s regelverk.att anpassa
Hittills har sådan övergångslösningar i princip medgetts för perioden

fem fallår i något till år.tio Europeiska rådet har avvisat s.k. áav upp
carte-lösningar, dvs.la stegvis anslutning till regelverk.EG:s Kom-en

därför,missionen likhet medi vad gäller enligt direktivenanger som
för utredningen, de övergångslösningar kom gälla vidatt attsom an-
slutningen Spanien och Portugal har betydelse den kommandei ut-av

ividgningen.
förutsättningarnadet gällerNär åta förpliktelsersig följeratt som av

medlemskap krävs organisatorisk infrastruktur och institutionellett en
stabilitet i sin vilar konstitutionellpå grund. Frågan detursom en om
statsrättsliga förutsättningarna kandidatländemai genomföra deatt
rättsliga särdrag utmärker ochEU dess institutioner har varit före-som

analysmål för ingående kommissionen. harDen i Agenda 2000en av
identifieratKOM 2000 bl.a. de97, områden det socialpolitiskainom

området kan komma innebära svårigheter. kon-Kommissionenattsom
den historiska utvecklingen har helt annorlunda kan-varit istaterar att

didatländema. omvandlingsprocess marknadsekonomierDen mot som
för harnärvarande pågår kommit olika långt. På socialpolitikens områ-

finnsde skillnader,avsevärda dels mellan kandidatländema, dels mel-
lan dem och övriga Likaså kommerVästeuropa. anpassning i dessaen
länder till gemenskapens regelverk inom socialpolitiken eller än mera
allmänt den europeiska sociala modellen försvårasatt att ett stortav
antal medborgare ansökarländernai har levnadsnivå liggeren som
långt under genomsnittet i unionen. har dessutom akutaDe sociala pro-
blem och offentliga förvaltningenden har brister. Systemen förstora
samarbetet med arbetsmarknadens också tämligen outveckla-ärparter
de. Mot denna bakgrund står det klart antagande detatt av gemensam-
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och administ-ekonomiskaavsevärdakrävaregelverket kommer attma
kandidatländerna.frånansträngningarrativa

arbetsrättenssamarbete påförförutsättningarnaviktigtlikaMinst är
Syste-arbetsmarknadensmedsociala dialogen parter.denområde och

outvecklade. Dearbetsmarknadensmed ärför dialogen parter nu-men
där dede länderiarbetstagarorganisationernaocharbetsgivar-varande

slutagällerdetställningsjälvklara attnärhellerhar intefinns samma
från vissaoviljapåkommissionenenligtberoravtal Detta re-enm.m.

arbetsmarknadensförrollsjälvständig parter,geringar accepteraatt en
fackföreningarna.gäller detsärskilt när

innefattar där-medlemskapvidomvandlingeninstitutionella ettDen
förändrade organi-ellerheltgrundandetalltid,ofta, inteför nyaavmen

detverkställaochgenomföraskallsådanabl.a.sationer gemen-som
detskall hapersonaldenutbildninginkl.regelverket, somavsamma

Europarådethar EU,förvaltningsområdenmångaPådagliga ansvaret.
hjälpaförsöktinternationella organisationerandraflerajämteoch ILO

arbets-påorganiseringpersonalutbildning, parternamedtill av
marknaden m.m.
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fria rörlighet4 Personers

fria rörligheten for4.1 Den personer

för innebär för fritt fåfria rörlighetenDen rätt attpersoner en personer
medlemsstat och där behandlas påoch uppehålla sig iin en annanresa

medborgare det gäller möjlighetenlandets närsätt attegnasamma som
näringsverksamhet. Bolag och andra associa-söka eller bedrivaarbete

till etable-bildade enligt EU-lands lag hartioner rättär ett sammasom
medlemslandverksamhet iring ett annatstartaatt genomen nygenom

upprättande dotter-primäretablering ellerbolagsbildning genom av
sekundäretablering.ellerbolag, filialer agenturer

Arbetstagare

fria rörlighet har utformats kategorivis. Arti-förRegleringen personers
behandlar till fri rörlighet för arbetstagare.EG-fördragetkel 48 i rätten

fria rörlighet gäller medborgare i medlemslän-Reglerna personersom
denne har sitt hemvist. medborga-oberoende Vemderna, ärvar somav

lagstiftning.i enlighet med nationellamedlemsstat sinvarjeavgörre
familjemedlemmar till arbetstagaren-har vissaDessutom nära oavsett

arbetstagaren.avhängigamedborgarskap rättigheter ärsom-

EES-avtalet

fria rörlighet kommitEES-avtalet har reglernaGenom attpersonersom
medlems-omfatta Island, Lichtenstein och Några EU:sockså Norge. av

särskilda förhållanden,utanför Vilket innebärländer har territorier Europa,
beröras här. Allmänt kan dekommerinte sägas attnärmare attmen som

omfattas bestämmelsernaområdena regeleuropeiska om personersavsom
utomeuropeiska territorierna inte det. Enligtfria medan derörlighet, gör

förnuvarande kandidatländema gäller arbets-associationsavtalen med de
arbetstillståndlagligen uppehâl1s- ochfrån länderdessa ärtagare som

3 17-1437
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debehandlas påskallEU-land de sättanställda i att som egnaett samma
avskedande.lön ellerarbetsförhållanden,gällerdetmedborgarna när

undantagmed vissaoch barn harmakebosattalagligenArbetstagarens
förhållandearbetsmarknad. Sammamedlemslandetstillocksåtillträde

anställd i någotlagligenmedlemslandfrån ärmedborgaregäller ett somen
kandidatländema.av

och tjänsterEtablering

för därmedlemslandtillflytta attfritt ett annatförRätten attpersoner
motsvarandeochartikel rät-52behandlas iföretagareetablera sig som

artikel 59. Gemen-iåterfinnstillhandahållande tjänstervidtigheter av
etableringsrättenfriadenarbetstagare,förrörlighetenfriaför densamt
ekonomisk verk-utövandeallarörlighetenoch fria treär att avavser

ellerinomverksamheten utövasskiljer dem ärsamhet. Det omsom
anställningsförhållande.ettutom

förrörlighetenfriafrån denUndantag4.2

personer

ochsäkerhetordning,allmän,tillhänsynmedUndantag
hälsa

den friaför rör-generellt undantagEG-fördraget ettArtikel 48.3 anger
säkerhetordning,allmäntillhänsynnämligenför arbetstagare,ligheten

tillhänsyninskränkasuppehållstillstånd kantillhälsa. Rättenoch av
Direk-64/22l/EEG.direktivenligthälsaellersäkerhetordning,allmän

säkerhet. Dettaochordningallmänmedvadintetivet avsessomanger
tordedettaregleraAttmedlemsstaterna. närmareprincipiavgörs av

skillnader i synsättdemed tankeminstintesvårt, sommycketvara
ellerprostitutionnarkotika,företeelserpåländer t.ex.olikaifinns som

beslutasåtgärderpå desikteställetiDirektivetpornografi. avtar som
medaktualiserasrörlighettill frifråndå rättenmedlemsstaterna avsteg

dealladärförgällerDirektivetsäkerhet.ochordningallmäntillhänsyn
medlemsstaterna intres-till dessamed hänsynbeslutatsåtgärder avsom

utvisningelleruppehållstillståndutfärdanderörande inresa,eller avsen
ekonomiskaåberopasemellertid intefårhänsynSådana avstaten.ur

skäl.
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Domstolen har uttalat innebörden i begreppet allmän ordning måste iatt
gemenskaps sammanhang strikt tolkning omfattningenså inteatten
bestäms ensidigt varje medlemsstat kontroll gemenskapensutanav av
institutioner. gäller allDet i synnerhet då detta åberopas till stöd för en
inskränkning dei grundläggande principerna likabehandling och friom
rörlighet. fall måste begreppetI allmän ordning få den betydelsenvart

åberopande detta undantag måste innebära genuint och till-att ett ettav
räckligt allvarligt hot grundläggande samhällsintresse mål 41/74mot

OfficeVan Duyn Home 1974 REG 1337 och mål 30/77 Reginamot s.
Pierre Bouchereau 1977 REG 1999; målen 1,115-166mot s.

Adoui ochRezguia Domique Comuaille Belgein, 1982 REGmot s.
1665.

Direktiv 64/22l/EEG också möjlighet inresa ellervägraattger en
utfärda första uppehållstillstånd på grund vissa sjukdomar ellerett av
handikapp. sjukdom eller handikapp uppstått sedan förstaHar ett uppe-
hållstillstånd utfärdats, får detta inte skäl förnyatutgöra vägraatt uppe-
hållstillstånd föreller skäl utvisning artikel bilaga4. till di-Ivara en
rektivet dels sjukdomarvilka skulle kunna allmänäventyraanges som
hälsa, dels vilka sjukdomar och handikapp skulle kunna hota densom

säkerheten.allmänna ordningen eller Bland de förra återfinns sjukdo-
föreskrivsför vilka karantän Världshälsoorganisationenmar av

infektionssjukdomarWHO: syfilis ellerTBC, smittsammasamt para-
omfattas skyddsbestämmelsersitsjukdomar för medborgarna isom av

värdlandet. Bland sjukdomar och handikapp skulle kunna hota densom
allmänna ordningen eller säkerheten narkotikamissbruk,nämns uppen-

tillstånd psykos med upphetsning,bara dilerium, hallucinationer el-av
förvirring.ler

till fri rörlighet gäller inte offentlig tjänstRätten

inskränkning i den rörlighetenEn fria också undantaget för of-utgör
fentlig enligt EG-fördraget.tjänst artikel 48.4 i Undantagen finns när-

preciserade direktivi 64/22l/EEG och skall tolkas Ensnävt.mare en-
hetlig tolkning begreppet offentlig tjänst har lagts fast inomav gemen-
skapen. EG-domstolens praxis visar undantaget endast får dåatt göras
det medtjänster direkt eller indirekt maktutövning eller myndig-rör
hetsutövning avsedd säkra eller offentliga myndig-är att statenssom
heters allmänna intressen. Innehavaren sådan förväntastjänst stå iav en

särskilt förtroendefullt förhållande till och mellan ochett staten, staten
den enskilde finns ömsesidiga rättigheter och skyldigheter utgörsom
grunden för nationella band.
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artikel 48.4EG-fördragetsarbetstagare iförfinnsundantagDe som
motsvarighet ihar sinoffentliga tjänstertilltillträde vissabeträffande
etablering ochtilltjänster. Rättenetablering och 66artiklarna 55

omfattaberörd intemedlemsstatskall for den ärtjänstutövande somav
förenadtillfälligt,endast ärmedlemsstaten,hosverksamhet änomsom

offentlig makt.utövandemed av

arbetstagareförrörlighetFri4.3 m.m.

finns irörlighetfriaarbetskraftensbestämmelsernaDe närmare om
60/EEG.direktiv 68/3och16l2/68/EEG iförordningen

arbetstagareBegreppet

sekundärrättenochartikel 48tillämpningenförbetydelseAvgörande av
innebördenarbetskraften,förrörligheten ärfriadenreglerar avsom
EG-domstolengrundläggande principEnarbetstagare.begreppet som

anställdaktivitetocharbetstagarebegreppenfastslagit somär att
intekanmedlemsstaternaenskildaDebegrepp.EG-rättsligaär rent

tillledaskulledetta osä-eftersomtolkning,begreppenensidigt enge
kate—vissauteslutamedlemsstaterenskildaför attmöjlighetochkerhet

be-Eftersomrörlighet.fritillmöjligheten rättenfrån utövagorier att
brett. Tretolkasskall detfriheternagrundläggandederörgreppet en av

utförasskallarbetetnågon,utförasskallarbeteskall ingå:moment
tidförarbetstagare äg-betalas.skall Enoch lönunder ledning ensom

iarbetstagarebetraktafortfarandedärefter attstudiersig är somnar
Sylvie39/86målEG-fördragetiartikel 48imeningden avsessom

3161.1988 REGHannoverUniversitetLair mot s.

2/6816 lFörordning

l6l2/68/EEG.förordningavseendenmångaipreciserasArtikel 48 av
arbetstagarenmigrerandedenrättigheteringående debeskrivsDär som

diskri-utvecklasalltFramförartikel 48.enligtgemenskapenhar inom
anställningsvill-ochanställningtillfrågamineringsförbudet i rättom

arbetslivet.tillhörsociala frågorvissafrågaikor, även somommen
återfinnas ikanreglerdiskrimineranderiktasFörbudet motäven som

beskriverFörordningenarbetsavtal.individuellakollektivavtal eller
medlemslandarbete isöker annatdå ettsituationensåväl sompersonen

Förordning-anställd.välarbetstagarensedan ärgällervillkorvilka som



SOU 1997: 153 fria rörlighetPersoners 69

upphäver i realiteten diskriminerande regler återfinns i med-en som
lemsstatemas lagar och förordningar. Vidare finns bestämmelser deom

familjemedlemmama följer med arbetstagarennärmaste och desom
rättigheter de har i värdlandet. finnsDessutom bestämmelser om ar-
betsplatsfönnedling och därtill hörande frågor. Artikel har48 dom-av
stolen tillerkänts direkt effekt och kan åberopas enskilda inför natio-av
nella domstolar och myndigheter.

Sociala och skattemässiga förmåner skall desamma förvara som
värdlandets medborgare artikel 7. detHär sig andra förmånerrör om

de socialförsäkringsförrnåner anställningsförhållandeni migre-än som
rande arbetstagare har till jfr avsnitt 2.3. Någonrätt precise-nämnare
ring vad dessa sociala förmåner omfattar finns inte. Domstolen harav
under lopp utvecklatårens ganska vid tolkning artikeln. Domsto-en av
len har bl.a. lagt fast det följer förordning 1612/68 migrerandeatt attav
arbetstagare skall ha förmåner värdlandets arbetstagare harsamma som

till redan på grund de arbetstagare eller bosatta i värd-rätt äratt ärav
landet, fönnånema knutna till anställningsavtal elleräroavsett ettom

mål 32/75,inte Cristini Société Nationale des Chemins de Fersmot
Français 1975 REG 1085, mål 207/78 Ministêre Public Evanmots.

2019.1979 Domstolen har dessutomREG förklarat socialaatts.
förmåner enligt artikel 7.2 också kan sådana samtidigtvara som om-
fattas begreppet social trygghet i förordning 1408/71 mål C-111/91av

Luxemburg.Kommissionen skulleDetta kunna det möjligtmot göra
fylla luckorvissa i det sociala trygghetssystemet finnsatt ut t.ex.som

beträffande familjemedlemmarvissa till migrerande arbetstagare.

och vistelse4.4 Inresa

bestämmelsernaFörutom förordning l612/68/EEG dei grundläg-om
gande materiella för de migrerande arbetstagarna finnsrättigheter
kompletterande uppehållstillstånd och liknande frågorregler inresa,om

direktiv 68/360/EEG.i Enligt detta skall medlemsstaterna avskaffa re-
striktioner för flyttning och bosättning för de omfattaspersoner som av
förordning 1612/68 artikel 1.

Den fria rörligheten enligt EES-avtaletför principi-personer ger en
ell för medborgare i EES-statema anställning,rätt att ta starta egen
verksamhet, tillhandahålla eller tjänster eller levata emot av egna me-
del i EES-land. Make/maka till medborgare i EES-statett annat en en

fått uppehållstillstånd enligt EES-avtalet har principiellasom samma
till uppehållstillstånd medborgarskap. gäller barnDetsammarätt oavsett

under år eller beroende föräldrarna för försörjning21 sinärsom av
släktingar föregående led tilli medborgare i EES-statennärmastsamt
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för-för sindemberoendeochmakaeller årmakedenneseller avsom
föregå-isläktingaruppehållstillstånd för närmasttillRättensörjning.

i fö-släktingarstuderande. Förtillsläktingardock integällerledende
förut-EES-staterimedborgare ärkategoriertill vissaledregående en

för-medel för sintillräckligaharuppehållstillstånd deattförsättning
delångtgående änpunkterflerapåEES-reglema reg-ärsörjning. mer

iutlänningslagstiftningensvenskadenenligtanhörigaförgällerler som
medlemsstat,någonimedborgareinteoch barn, ärMakeövrigt. som

anställda ellervärdlandet,yrkesverksamhet ipåbörja somhar rätt att
egenföretagare.

EG-sambo.make/maka, inteendastvidaregällerEES-reglema
medlemsstatimedborgareuttalatemellertid atthardomstolen enenom

skallsåhos sigboendesamboha sinharreglernationella rätt attenligt
medlemsstaterandraimedborgaretillkommarättighet ävendenna

Reed. EnFlorence1283,REG198659/8målEG-domstolens s.
uppehållstillstånd iärfåttEES-statimedborgaretillsambo somenen

andral §kap.arbetstillstånd 4påkravetfrånundantagenSverige
UtlF.stycket

territoriumvärdlandetsgiltigt inomskallUppehållstillståndet vara
skallochautomatisktförnyaskunnaocksåskallår. Detfemgälla ioch

kostaridentitetskortvadkosta än ettfall inteiellergratis vart mervara
medborgare.värdlandetsför egna

tillbehandlar68/360 rättdirektivoch1612/68 uppe-Förordning
EG-domstolenarbetssökande.förintearbetstagare,förhållstillstånd

arbets-omfattatilluppehållstillstånd ävenatttill enutsträckthar rätten
verksamhet. Enreellfaktisk ochbedrivavilldennesökande, enom

ivistasdessutomhar rätt attmedlemsstat annanenimedborgare en
därefterförstoch kanarbetesökaförmånader attimedlemsstat sex

arbetssökandeaktivtfortfarandehan ärvisakanhan inte attutvisas om
C-292/89 Anto-måljfranställningfåmöjlighetergoda attoch har en

745.REG I1991nissen s.
medsambandockså igällerunioneninomförrörlighetFri personer

måletRush-PortuguesauppmärksammadedetItjänster.utövande av
företagdomstolenförklarade ettatt1471 somREGmål-ll3/89 s.

sindärmed rättoch utövarmedlemsstatverksamhet ibedriver annanen
arbetstagare, ävenmedföraharför tjänster, rätt attrörlighetfri egnatill

medlemsstat.någonimedborgareintedessa ärom
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Fri rörlighet för tredje lands medborgare genom
Amsterdamfördraget

Villkoren för rörelsefriheten för medborgare från tredje land regleras i
Schengenavtalets tillämpningskonvention artikel 19-24 i kapitel 49.

bestämmelserna framgårAv tredje lands medborgare inneharatt som
uppehållstillstånd i någon Schengenstat kan frittsig inom Scheng-röra
enområdet under period månader. framgåttSom i avsnitt 2.1.6treen av

avsikten alla befinner sig innanför medlemsstater-är att personer som
skall få frittsig i hela oberoendeunionen, degräns rörayttrenas av om

någon ekonomisk verksamhet och oberoende nationalitet.utövar av
led den fullständiga friaSom i rörligheten för försett personer genom

Amsterdamfördraget samarbetet asyl-,i invandrings- och gränskon-
trollfrågor till det traditionella gemenskapssamarbetetöver genom en

EG-fördragetavdelning dei nämnda områdena. friaDenrörny som nu
rörligheten skall helt genomförd fem år efter det fördra-senast attvara

Enligtbörjar gälla. artikel punkt skallC 4 rådet inom denna tid haget
beslutat åtgärder fastställer de rättigheter och Villkor enligt vil-om som

tredje landka medborgare i lagligen bosatta medlemsstatiärsom en
bosätta och söka arbete andrakan sig i medlemsstater.

och vistelse icke4.5 Inresa -

yrkesverksamma personer

till uppehållstillstånd medlemsland gällerRätten i vissaannat ävenett
icke längre verksamma medborgare i någotärgrupper av personer, som

medlemsland, familjemedlemmar.och deras kan delas in tvåDessa i
kategorier; dels kvarde sin i med-utövar rätt att stanna ett annatsom
lemsland efter ha varit yrkesverksamma där, dels de flyttar tillatt som

medlemsland desedan upphört yrkesverksamma.ett annat att vara

Pensionerade arbetstagare

för efterarbetstagare avslutad yrkesverksamhet kvarRätten iatt stanna
värdlandet följer redan artikel 48.3d EG-fördraget.i Villkoren har lagtsav
fast i förordning l251/70/EEG. kategorier familjemedlemmarSamma som
har till uppehållstillstånd, medborgarskap, har ocksårätt oavsett rätt att
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harDemed arbetstagaren. även rättvärdlandet tillsammansikvarstanna
förvärvatsjälvarbetstagaren rättendöd,efter arbetstagarensdettatill om

gällerliv. Dettayrkesverksammaunder sittavliderochvaraktigtatt stanna
värdlandet minst två årbott iarbetstagarenfamilj emedlemmamaockså om

yrkessjukdom. Detsammaarbetet ellerolycksfall igrundpåeller dog avav
eller harvärdlandetimedborgaremakenefterlevandeden ärgäller om

med arbetstagaren.äktenskapgrundpåmedborgarskapsittförlorat av

övrigaochStudenter personer

innebärstuderandeförbosättningtill att93/93/EEGDirektiv rättom
ibosätta sigskall hamedlemsstat rätt attmedborgare ivarje en an-en

hand sikte påförstaiDirektivetstudera.för tarmedlemsstat attnan
iinskrivenhonhan eller ärFörutsättningarnayrkesutbildning. är att en

tillgång-ekonomiskatillräckligtharutbildningsanstalt och storaerkänd
Likasåvärdlandet.ivälfärdssystemetsocialadetbelastaför inteattar

sjukförsäkringheltäckandeomfattasstuderandedenskall somenav
studi-längegälla såUppehållstillståndet skallvärdlandet.gäller i som

uppehållstillståndfårlängreutbildningen ärän ettPågårvarar.erna
harstuderandeförnyelse. Dentill årligmöjlighetmedårutfärdas för ett

inteförsörjningsberättigade barn,ochmakemedföra menäven rätt att
regelled, vilketföregående ärisläktingarförsörjningsberoende annars

Är tredjelands-barnochmakerörlighet.fritillutövandetvid rättenav
detgiltighetuppehållstillstånd haderasskallmeborgare somsamma

harFamiljemedlemmama rättstuderande. attför denutfärdatssom
värdlandet.iegenföretagareelleranställdaverksamhetuppta som

pensioneradedemedlemsländerna, äri oavsettmedborgareAlla om
sig ibosättaförutsättningar ettunder vissaocksåhareller inte, rätt att

respektive90/364/EEGdirektivenenligtmedlemslandannat
förutsättninggrundläggande ärbosättning. Entill90/365/EEG rättom

till last. Denvälfärdssystemsocialavärdlandetsliggerde intedock att
för-sjukpension,tillräckliguppbärellertillgångartillräckligaharsom

ellerarbetsolyckagrundpåeller pensionålderspensiontidspension, av
sjukförsäkring,heltäckandeomfattasdessutomochsjukdom enavsom

tillräckli-uppehållstillstånd. Sombeviljasskallvärdstaten,gäller isom
tillberättigarnivådenöverstigersådanatillgångar somsomansesga

statligaden lägstaden överstigerellervärdstatensocialbidrag i pen-om
medbor-har,familjemedlemmar oavsettvärdlandet. Närmasteisionen
katego-dessaförgällerpåbosättningtill sättgarskap, rätt somsamma

medborgare.migreranderier
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och den friaEtableringsrätten4.6

för tjänsterrörligheten

etableringsrättenden fria ochgrundläggande bestämmelsernaDe om
ochför finns i artiklarna 59 60 i EG-fria rörligheten tjänster 52,den

EU-land skall kunna bosätta sig ochmedborgare ifördraget. Varje ett
vill-medlemsland påekonomisk verksamhet ibedriva ett annat samma

medborgare skall också kunnamedborgare. Varjelandetskor egnasom
etablera där.tjänstemarknaden sigfå tillträde till utan att

artikel ochfria etableringsrätten finns i 52Bestämmelserna denom
EG-fördraget.artikelordet tjänst i 60rättsliga definitionenden av

verksamhetsformema ligger i tjänstde bådaSkillnaden mellan äratt en
omfat-varaktig Vidareetableringmedantillfällig är natur.natur, avav

direkt effektfysiska Båda harföretagsåväletableringtar personer.som
eller indirekt diskrimine-förbud direktoch bygger på principen motom

från den friaeventuella undantagnationalitet ochgrund rör-påring av
uppfylla kravet påtill det allmännas bästa måsteligheten hänsynav

proportionalitet.
medlemslandbosättning/vistelseoch itill inresa samtRätt annatett

sekun-upphörande regleras iverksamhetensefterkvarrätt att stanna
fallidentisk- och i vissadetmed idärlagstiftningen närmaste ge--

l25l/70/EEG för68/360/EEG ochdirektivenutformning imensam
direktivför egenanställda75/35/EEGrespektivearbetstagare samt

rörligheten.for den fria Denreglerar undantagen64/22l/EEG ge-som
fria rörlig-aspektdennaregleringenmenskapsrättsliga personersav av

fria rörlighet.form församlad under avsnittetredovisas ihet personers
fördragets be-undantag frånde möjligheter tillredovisasDär även

förenadför verksamhetartikelmedges i 55stämmelser ärsomsom
till allmänartikel hänsynoch 56offentlig makt iutövandetmed avav

hän-och harArtiklarna 55 56säkerhet och hälsa.ordning, genom en
fria rörlighet.tillämpliga påartikeli 66 gjortsvisning även änsters

Etablering

etableringsrätteninnebär den friaEG-fördragetartikel i rättEnligt 52
bildaegenföretagareverksamhetoch rätt attsamtutövaatt starta som

dotterbolag. EG-filialer ochkontor,företag ochoch driva upprättaatt
etableringsfrihet ikrav på allmännågotställer intefördraget ettupp

detHuvudregelnoch enskilda.för företagmedlemsland är attannat
landetsdetmellanetableringsförutsättningarnalikhetskall råda i egna

medlem-och sådana frånjuridiskaochbåde fysiska annatettpersoner
verk-kontrollerar vissareglerar ochfall medlemsstaternasland. deI
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etable-hand landetåtgärder riktas i första isådanasamheter skall mot
medlems-medborgare från ÖvrigaSå längeoch företag.rade personer

medborgare principenbehandlas påländer ärsätt omsom egnasamma
likafulltregler kanuppfylld. Sådanaicke-diskriminering utgöra ett

tillkommatjänsteutövning. Företablering rättahinder för såväl attsom
lagharmonisering på unions-hinder tillgripsicke-diskriminerandemed

indirektharindirekt beskattningBolagslagstiftningen ochnivå. som
lag-förföremålhar också varitområdeneffekt på dessa gemensamen

stiftning.

tjänsterförFri rörlighet

EG-fördraget frihetenligt artikel 59 iinnebärför tjänsterrörlighetFri
med-tilltillhandahålla tjänstermedlemsstatför medborgare i att enen

ocksåinnebärden fria rörlighetenmedlemsstat. Menborgare i en annan
detlandtjänsten i änför tjänstemottagaren annatettatt mottarätten

flyttarutföras gränser-kan också överEn tjänst attutan personeregna.
andraioch därifrånlandutföras ikan omsättasMånga tjänster ettna.

Situationenälva tjänsten.gränsöverskridande ärländer. Det momentet
underkastaAttdendå gränserna.omsätts överpåminner när varorom

värdlandet,tid iunder viss vistatsendasttjänsteutövaren, sammasom
alltföretablering,gäller vidkontroll ettreglering och varaansessom

rörligheten.friaför denhinderstort
diskrimine-tolkningvidaredessutom gjortEG-domstolen har aven

ochför arbetstagaregällerdet eta-ringsförbudet för tjänster än somav
utveck-den praxissigfall har denvissableringsfriheten. I närmat som

diskrimine-handelshinderallarörlighet, därfria oavsettförlats varors
rörligheten.den friastridaeffektrande motanses

Transporter

reglerasrörlighet förfriEG-fördraget transporterArtikel 61 i attanger
74-84. Trans-artiklarnatransportavsnittetibestämmelsernaav

fria tjäns-för detsärregler inombetraktaskanportreglema ramensom
EG-bestämmelser inomradtransportornrådet finnsteutbytet. Inom en

beskaffenhet,ochfordonsutrustningyrkestrafikornrådet, tra-t.ex. om
arbetstiderföraresbehörighet,ochförarutbildningfiksäkerhet, m.m

respektivegods-marknaden förtilltillträdefrågorreglerasVidare om
cabo-förkvotordningenskalljuli 1998Från den lpersontransporter.

landinomgods äneller annattrafik där etttransporterastage personer
innebärgälla. Det väg-upphöraregistrerat att ettfordonetdär attär
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transportföretag gemenskapstillståndinnehar har utförarättett attsom
tillfälliga inrikes i medlemsstat ha därtransporter säteutan atten annan
eller på etablerat den Flygeti sedan den aprillsätt ärannat staten.vara

Ävenhelt avreglerat inom sjörfartsnäringen1997 unionen. inom har ett
EU-lands fartyg bedriva inrikes trafik medlemsland.irätt att ett annat

Pensionerade egenföretagare4.7 m.m.

och andra förmåner förSocial trygghet egenföretagare

till likabehandling Verksamhetslandet det gäller socialiRätten när
fönnåner för företagaretrygghet och andra inte ochär gemensam ar-

förordningbetstagare. åtnjuter 1612/68 tillDe rättsenare genom en
likabehandling sträcker sig vad kan uppfattas stå i di-utöver somsom
rekt samband med själva anställningen och anställningsförhållandena.

sekundärlagstiftning finns för egenföretagare.motsvarande inteNågon
försiktigtEG-domstolen har sin praxis vidare tolkningi signärmat en

egenföretagares till likabehandling. Till exempel harrätt rättäven av
för och hälsa emellertidtill bostad och skydd liv inrymts. råderDet stor

skillnad den tolkning förordningmellan gjortsgenerösa som av
sociala förmåner till samtliga ingår i1612/68, där även personer som

omfattas till likabehandling och denarbetstagarnas familj rättenav som
gäller för egenföretagare.

rörde sekundärlagstiftningen EG-fördragetsenligttill år 1981Fram
social trygghet endast arbetstagare och deras fa-artikel området51 på

rådets förordning EEG 2001/83 utvidga-miljemedlemmar. Genom nr
omfatta självständigt förvärvsverksammades lagstiftningen till ävenatt

familjemedlemmar.och deraspersoner

Pensionerade egenföretagare

yrkesverksamhet förkvar värdlandet efter avslutadiRätten att stanna
bedrivit rörelse medlemsland regleras ii ett annatpersoner som egen
75/34/EEG. till direktivet arti-rådets direktiv ingressen erinrasI attom

uttryckligen reglerar kvarkel EG-fördraget54 i inte rätten att stanna
artikel 48-3defter avslutad yrkesverksamhet på isätt görssamma som

rättigheter förbeträffande arbetstagare. Frånvaron motsvarande egnaav
familjemedlemmar emellertid hin-företagare och deras utgöra ettanses
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normaltdå detskall kunna uppnåsetableringsfiihetenför ärder attatt
efter avslutad verksamhet.värdlandetvistelse iförlänga sinvilja

i di-desammaomfattas direktivet ärDe som avsesavpersoner som
medlemsstatmedborgare i någondvs.73/ 148/EEG,rektiv somannan

tillhandahållit tjänsterellerrörelsebedrivaföretablerat sig att somegen
sistnämnda katego-denBeträffande åtminstonemottagit tjänster.eller

uppställdarelevant, då desällandirektivetemellertidtorderin vara
gälleruppnås. Vidarekvalifikationstider sällan lärbeträffandekraven

medborgarskap,familjemedlemmarnadirektivet de oavsettnärmaste
föregåen-släktingar iberoendeunder årbarn 21make/maka,dvs. samt

med egenföretagaren.borgenerationefterföljandede eller som
direktivställs ikvaliñkationstiderrättigheter,De uppm.m. som

beträffande1251/70återfinns förordningi75/34 desammaär ar-som
utvecklaspersonkategoriför dennarörlighetenfriabetstagare. Den

l25l/70/EEG ochförordning148/EEG.73/ Genomdirektivinärmare
tillför-vidareföretagareochhar arbetstagare75/34/EEGdirektiv egna

med sinde upphörtvärdlandet sedankvar isäkrats rätten att stanna
verksamhet.

Unionsmedborgarskapet4.8

unionsmed-ocksåmedlemsstatimedborgare ärVarje är ensomperson
ochrättigheterkopplat vissaunionsmedborgarskapetTill ärborgare.

ipunkter angivnaväsentliganågraiartikel 8. Dessaskyldigheter är
förrörlighetenfriaEG-fördraget. Den8a-8d iartikel angespersoner

således haskallunionsmedborgareVarjerättigheten.förstadensom
territorier,medlemsstaternasuppehålla sig inomochsigrörarätt omatt

för-föreskrivs ioch villkorbegränsningardeföljerinte annat somav
artikelgenomförande fördragetbestämmelserdeoch idraget avom

gällande reglernaredandesammanfattning8a. Detta närmastär aven
artiklarnaredovisadedeåterfinns irörlighetfri ovansompersonersom

personkategorier.beträffande olikasekundärrättenoch iEG-fördrageti
kommunala val ivalbar iochskall haUnionsmedborgare rösträtt vara

honhan ellerbosatt,eller hon ärdär hanmedlemsstat är oavsettden om
med-villkoroch påmedlemsstaten,denmedborgare i just somsamma

unionsmedborgare,skallLikaså varje ärvärdlandet.iborgarna som
tillvalbar Europa-ochkunnamedlemsstat, röstabosatt i varaannanen

artikelvärdstatenmedborgarna ivillkorpåparlamentet somsamma
8b.
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svenskförKonsekvenser5

friadenarbetsmarknad av

rörligheten

Inledningl

kandidat-de elvainnebäreuropeiska unionenden attUtvidgningen av
friafrihandel,dvs.fyra friheterna,deomfattaskommerländerna att av

arbetskraft.för Härrörlighetoch fritjänstehandelfrikapitalrörelser,
varuhandel, friasärställning. Friarbetskraftsrörlighetenden friaintar en

kon-mindrekanhandel med tjänsterfrioch sägaskapitalrörelser vara
Mångafrittsigarbetskraften över gränserna.låtatroversiellt röraän att

allmänhetifriheterdessavälfárdseffektemahar visat trestudier att av
nationalekonomiska litteraturendeninvolverade Iförpositiva parter.är

nations-arbetskraftsrörlighetfrivälfárdseffekterna överdäremotär av
antagandendegrad avhängigai högentydigainte utan somgränserna

invandringgällereffekterna vadfleraVidareekonomin. ärgörs avom
låterdessakaraktär ochteknologiskellerpsykologisksociologisk,av

modeller.ekonomiskaanalyseras isjälvklartnågotpå sättintesig
för arbets-fri rörlighetvilka effekternadiskuteraskapiteldettaI av

olikavälfärd iför Sverigesblirkandidatländemaochkraft mellan EU
lö-bli Kommerinvandringenomfattande kommer attavseenden. Hur

arbetslcraftsutbudökatkraftigttill följdSverigefalla i ettatt avnerna
inhem-denpåverkas Kommerinkomstfördelningenkommer attHur

konkurrensenden ökadehävda isigfå svårarearbetskraftenska attatt
Ärbilagagrad påhögibyggerarbetsmarknaden Resonemangenpå

arbetskraftsrör-friljusetlönebildningen ireformeramöjligtdet att av
utifrån eko-belysesfrågorländer Dessafattigarebetydligtlighet med

lämp-dra slutsatserförerfarenheterempiriskanomisk och attteori om
arbets-EU-ländemastillträde tillkandidatländemaligheten att gesav

marknader.
tidi-betraktatill handsdetfrågor ligger attbelysa dessa näraFör att

inGreklandochPortugaldå Spanien, stegettogutvidgningar, t.ex.gare
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Utvidgningen till de elva kandidatländema dockdåvarande EG. intei är
de utvidgningama. harjämförbar med någon tidigare Vid dessaav re-

mellan existerande medlemsländer och kandidatlän-allöneskillnadema
lika och dessa länders arbetskraftder alls varitinte stora som nu var

de nuvarande kandidatländemas. såle-inte heller lika Man ärstor som
hjälpt studera tidigare utvidgningar.des mycketinte attav

dra slutsatser utifrån de hittillsvaran-kan knappast heller någraMan
kandidatländemamigrationstlödena mellan och Sverige. Dagensde

från dessa länder omfattar i mycket liten utsträck-reglerade invandring
familj eförening, giftermålarbetskraft sig Denning rör etc.utan mer om

till heltarbetskraftsrörligheten implicerar övergångfria ett annat sys-
gäller idag den faktiska invand-dedär andra principer än styrtem som

ringen.
fria rörligheten omfattar inte bara denför denReglerna gemensam-

social trygghet förarbetsmarknaden också migranternautan samtma
behörighetsbevis.erkännande examina och Varjeömsesidigtett av

med nationella undantag står angivnaunionsmedborgare har, vissa som
fritt uppehålla alla med-sig och sig inomEG-fördraget,i rätt röraatt

bli be-Vidare har inflyttad individterritorier.lemsstatemas rätt atten
gällermedborgare vad möj-landetshandlad på sätt egnasamma som

Möjlighe-bedriva näringsverksamhet.arbeteligheten söka attatt samt
månader varefter värd-begränsad tilli principsöka arbete är treten att

aktivt sökandesigdenne inte visarlandet kan avvisa varapersonen om
anställninglmöjligheter erhållaoch ha goda att

faktisk invandring.mellan potentiell och DenskiljaviktigtDet är att
flytta,tänkaantal kan siginvandringen, eller detpotentiella attsom

arbetskraftensgeografiskt avstånd,reallöneskillnader,bestäms stor-av
arbetskraftefterfrågan ihög grad påfaktiska bestäms ilek Den avm.m.

reellapåverkar den påpotentiella invandringeninvandringslandet. Den
stånd ökarinvandring ska komma tillförsannolikhetendet viset attatt

Nedan diskuteras först de incitamentinvandringen.potentiellamed den
sedanutvandra ochhar förkandidatländemaarbetskraften i attsom

huvudsakinvandrad arbetskraft i Sverige. Iefterfrågan pådiskuteras
till kvalitativadiskussionenbegränsas rent resonemang.

1 kapitel ochrörligheten, 3reglerna för den friaredogörelseutförligFör seaven
4.



rörlighetenden fria 79arbetsmarknadför svenskKonsekvenser153SOU 1997: av

frånutvandraIncitamenten5.2 att

kandidatländema

jämförelsemycket låg ikandidatländersamtligaicapitaBNP ärper
RumänienochBulgarienbaltiskadeSverige. Förmed den i staterna,

medan denochmellan 7 %enbart 5svenska 1995denandelen avvar
kanskillnadersådanauppenbartll %. Detför Polen är attär geca
dåperioderUnder debenägenhet migrera. ut-upphov till attstoren

Finlands BNPmycketSverigeFinland tillfrån storvandringen varvar
och%andelen 90svenska.den Först när%capita 75 var caavcaper

vakanserarbetskraft till definländskattraherasvårtblev dethögre att
antyderinkomstskillnadema attSverige. Deiuppkom stora av-som

jobberbjudet ledigttillkandidatländemafrånflytta ettkastningen attav
mycketEU-ländemai är stor.

skullekandidatländemasamtligaomfattasarbetskraftDen omsom
jämförel-Sommiljoner50mycketocksåintegreras stor,är personer.ca

integreradesGreklandPortugal ochSpanien,dåkan varnämnas attse
flerhälften så Juarbetskraft drygtländersdessa stor. om-personer som

försannolikhetendestoreallönemalåga ärmycket störredefattas av
ekonomiema integreras.dåmigration

utvandringenstudier störreempiriska ärifinnerNormalt attman
andra regio-frånarbetslöshetdrabbadehårt änfrån regioner är avsom

överdri-lättdockkanför migrationenbetydelseArbetslöshetensner.
spelararbetslöshetensannoliktdetkandidatländema attärFör envas.

redanmångautvandringen;reellaför denroll ävenunderordnad som
avgörandeflytta. Det ärha incitamentanställning attkommerhar att

ochSverigemellanreallöneskillnaderbetydandeexistensen avsnarare
anställ-harutvandringslandetiindividenkandidatländema oavsett om

svenskaförsvårigheternågratorde knappastellerning ej. Det ar-vara
bland demarbetskraftrekryterakandidatländemafrånbetsgivare att
lämplighardessaförutsättning ut-underanställning attredan harsom

yrkeserfarenhet.bildning eller
utvandringsbenägen-Även förbetydelseutbildningsstrukturen är av

utbildningrespektive lågmed hög ten-harallmänhetheten. I grupper
förstärkstendensDennaövrigadenser migrera än avatt grupper.mer

arbetskraften.ibland devanligareutbildninghög äratt yngre
ande-har denkandidatländer störstadebaltiska ärDe staterna som

för dessa,reallönenivåerlågamedkombinationhögutbildade. Ilen an-
högutbildadeutvandringpotentiellfinnsdettyder detta storatt aven
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från Baltikum. ska dockMan minnas del de högutbildadeatt storen av
Ävenfick skolning detsin i sovjetiska utbildningssyste-systemet. om

i Baltikum bland de avancerade i Sovjetunionen präglasmestmen var
ändå denna utbildning det då rådande politiska påsystemet ettav nega-
tivt Många högutbildade kan därför ha svårighetersätt. stora att anpas-

sig till marknadens krav i synnerhet vid utvandring till väst.sa
Bulgarien och Rumänien har de andelarna lågutbildade vilketstörsta

talar för potentiell utvandring från dessa länder. Tjeckien har denstor
lägsta andelen bland och Estland lägsta andelen bland kvinnor.män

5.3 Arbetskraftsefterfrågan, lönebildning
och risken för massinvandring

Med arbetskraft miljoner50 i kandidatländema ochen om ca personer
mycket reallöneskillnader EU-ländema tidigarestora gentemot samt en
icke tillåten rörlighet mellan kandidatländema och kan alltsåEU man
konstatera den potentiella utvandringen från kandidatländemaatt är
betydande. innebär dock inte också den faktiskaDetta invandringenatt
med nödvändighet behöver bli diskuterasSåsom i bilaga 1 ärstor. om-
fattningen invandringen, effekterna löner inkomstfördelningpå ochav

beroende de institutionella förhållanden råder på arbets-m.m. av som
marknaden invandringslandet. gäller framföri Detta allt de institutioner

lönebildningen invandringslandet.i invandrad arbets-Omavgörsom
kraft har möjlighet få anställning erbjuda sina tjänster tillatt attgenom
lägre inhemskaersättning den arbetskraften kommer effekternaän att
bli helt andra detta inte fallet.än ärom

Under vilka förhållanden finns det risk för massinvandring till Sve-
rige förutsättning för kraftig ökningEn sysselsättningenatt en av av
invandrad arbetskraft från kandidatländema ska komma till stånd är att
lönerna falla.i Sverige tillåts institutioner vilka lönerna be-De genom

i Sverige därmed avgörande betydelse för vilken omfatt-istäms är av
invandrad arbetskraftning kan anställas här. belysa detta detFör äratt

klargörande skilja effekterna på den reglerade arbetsmarknaden frånatt
dem på den oreglerade arbetsmarknaden.

På reglerad arbetsmarknad, med kollektivavtal och där lönernaen
bestäms förhandlingar mellan fackförening och arbetsgivare,genom
leder knappast invandringstryck till sådan lönesänkningett stort atten
sysselsättningen invandrad arbetskraft kan öka kraftigt. fackfö-Omav
reningarna medlemmarnas intressen kommer potentielltvärnar om en

arbetskraftsinvandring knappast påverka lönen.stor att
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arbetsmarknadensvenskadenetablerats på ärTill de lönenivåer som
inhemskamed denkonkurrerainvandraresförsannolikt svårtdet att

språkfördelar vilketbetydandebesitterarbetskraften. Denna t.ex. nume-
ofta arbetsgivarenkännerjobb. Vidarede flestabetydelse iär avra

normaltutbildning Vilket intearbetskraftens ärinhemskadenvärdet av
för arbetsgivarenmöjligthellerinteinvandrades. Detmed denfallet är
arbetskraft.invandrad Denmed billigareanställdaredanersättaatt

gradarbetskraft i höginvandrad stängsdärmedreglerade lönen gör att
arbetsmarknaden.frånute

individuellt ocharbetsmarknad, där lönernareglerad sättsickePå en
annorlunda. Dåsituationendäremotkollektivavtal existerar,inte är

grad kanarbetskraft högiinvandraddärkonkurrenssituationuppstår en
denlägretill ersättningarbeta änerbjuda sigdvs.bjuda under, att en

möjlig-sådan situationarbetskraften. Eninhemskadengäller försom
Inflödetarbetskraft.invandraddirektanställningdärför ar-gör avav

konkurrerararbetskraftdenförlönendå drivabetskraft skulle somner
tills dessfortsättainvandringenskulle attinvandrade. principImed den
elimineratsharflyttkostnaderna,förkorrigeratreallöneskillnadema,

länderna.mellan
för arbetare,denkansituationenrådande sägas attgrovtDen vara

för-ilönernamellannivå bestämspåoch tjänstemänlägre tjänstemän
Lönesåttningenoch arbetsgivare. ärfackföreningarmellanhandlingar

be-ochhögre tjänstemänindividuell för vissadock personer sommer
utbildning.eller Dettaefterfrågad egenskap anty-specielltnågonsitter

kandidatlän-iutbildadeför högrelättarekandetder personeratt vara
erbjudaarbetsmarknadensvenskaden attpåinkommadema att genom

arbetskraftens.inhemskadenersättningtill lägre änsina tjänster
huvud-denreglerad förgradhöglönebildningen i storaärEftersom

förrisknågonhellerknappastföreliggeranställdadedelen av
fak-detbaraintearbetskraftsrörlighet. Det ärfrivid"massinvandring"

invand-potentielladenmellankopplingdirektdet saknasatttum en
förhandlingsbe-deocksåKollektivavtalet attoch lönen. görringen

det dåfårekonomin. Företagispridningfårstämda lönerna storen
såinvandradmedarbetskraft äveninhemsksvårt ersätta om manatt

kollekti-krävaanställdaenskildalätt förockså attskulle önska. Det är
kanföretagmycket småtorde det barahandförstavavtal. I somvara

företagetkollektivavtal. Ju ärarbetskraft störreinvandradutnyttja utan
kollektivavtal.krävernågonsannolikhetendesto attärstörre

regle-omfattandeÄven karakteriserasarbetsmarknaddagens avom
haravregleringpåframtiden. Kravfallet idettabehöver interingar vara

och detarbetslöshetenmed den högatillför kommaframförts rättaatt
EMU-medlemskapförförutsättninghävdats att ettocksåhar envara

avregleringpåSverige. Men sättförska bli gynnsamt ensomsamma
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skulle innebära de arbetslösa underbjudande kan komma inatt genom
på arbetsmarknaden, skulle den också leda till fri arbetskraftsin-att
vandring medför fallande löner för den inhemska konkurrerande ar-
betskraften.

avreglerad arbetsmarknad skulle lågutbildadeMed invandringen av
från kandidatländema kunna få betydande effekterarbetssökande på

lågutbildade och därmed också inkomstfördelningenlönerna för på i
politiska värderingar och samhälleliga mål kan detlandet. Beroende på
konflikt framtida avreglering arbets-därför föreligga mellanen en av

marknaden och integration de EU-medlemmarna. integrationEnav nya
förkommer betydande restriktioner hur långtåtminstone sättaatt en

arbetsmarknaden kan drivas.avreglering av
leder till ökad löneflexibilitet helleravreglering låter sig inteEn som

enkelt Orsakerna till anställningar till följdpågöras sätt.ett att av un-
förefallerderbjudande förekommer i någon utsträckning iinte större

eftersomrelaterade till företagens beteende dessa villhög grad vara
önske-lönestruktur strider de anställdasvidmakthålla inte moten som

ellersjälvklart betydande lagändringarmål. således inteDet är att ens
ökadlönebildningen skulle leda tillfackligt inflytandeminskat över

löneflexibilitet.

dagensMöjlig invandring5.4 trots

arbetsmarknadreglerade

dramatiska ef-länderna kan således bidra tillRegleringar de rikai att
Ävenmellan fattiga och rika länder uteblir.fekter fri rörlighet omav

emellertid under den fria rörligheten andrafinnsregleringama består
upplevaoch andra EU-länder kankanaler vilka Sverige engenom

kan medföra vik-omfattande invandring i sineller mindre tursommer
fem kanaler.välfärdseffekter. bilaga identifieras sådanatiga I 1

ändå kan fåviktigaste förhållandetkanskeDet gör att man ensom
kandidatländemainvandring invandrare frånförhållandevis är attstor

arbete de rikare länderna. vissfår frihet aktivt söka i Ett utrymmeatt
förnuvarande och möjligheterför underbjudande finns iäven system

ledaarbetskraft och aktivt söka arbete kankandidatländemas inatt resa
EU-länder.och andratill omfattande sökarbetslöshet i Sverige ien

gmndorsak inflyttning tillsökarbetslöshet harDenna stä-samma som
reallöneskillnaderu-länder, nämligenderna från landsbygden i stora

denmycket välbetalt arbete ioch sannolikhet kanviss att ettmanen
sökarbetslöshet och socialaupphov tillrika kanregionen. Detta storge

finns skäl undvika situ-problem bland invandrare i Sverige. Det att en
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där socialainvandrareblandsökarbetslöshetför högmed riskation
följden.kan blisocialförsäkringssystemetpåoch belastningproblem

gälla för de EU-skavilka reglerklargörasdärförbörDet somnoga
regler börEU-länder. Dessaandrasöker arbete i ut-medborgare som

ländernade rikaresociala problem iuppkommerdet intesåformas att
fria rörlig-för densöka arbete inommöjlighetentill följd att ramenav

heten.
använda sigför företagmöjliggörförhållande attEtt annat avsom

omfattas kol-företagländerfrån andra intearbetskraftbillig är avom
vill dranystartade företagsynnerhet i små nyttalektivavtal. I avsom

ingåenskilde invandrarenarbetskraft kan den överens-invandrad en
indivi-kollektivavtal. Omkrävaintemed företagarenkommelse attom

medföretaggäller ilönmedkollektivavtalkräverden somsamma
riskeras.kunnaöverlevnadsförmågaföretagetsskulleanställdasvenska

villigindividenden lägsta löndvs. är attReservationslönen, ar-som
mycket lågsannoliktinvandrad arbetstagareenskildför, förbeta är en

hemlandet låg.reallönen ieftersom är
företagetrealitetendock i ärkollektivavtal kräverutanför attståAtt

företagetföravtalanställd begärmedräcker attdå detlitet att en
kollek-påskrivaföretaget tvingasRisken ettmed på detta.måste att

antalet anställda.medsnabbtdärförökartivavtal
arbetskraftinvandradmedantalet småföretagtänka sigkanMan att

krävertjänstesektorerbranscher. Inomvissaiblir ganska stort som
sannolik-medanbli vanligtdettatorde knappastsvenskakunskaper i

restaurangbranschen.ellerstäd-delar bygg-,iheten är större t.ex. av
etablerakankandidatländemafrånföretagföretagsvenskaSåväl som

billig in-anställafria rörlighetenden attdraförsig nyttaatt genomav
arbetskraft.vandrad

kandidatlän-invandrare fråndet faktumkansammanhangdetta attI
arbetesökaförarbetsmarknadensvenskatillträde till attdenhardema

branscherskulle i vissahitkommerroll. Arbetarespela viktig somen
kol-stårsmåföretagnystartadeeller utanetablerade somavsugas upp

arbetskraftmedföretag uppstårdärde branscherlektivavtal. I somnya
betydandedettarådande hardenunderstigandekraftigtlönbetalas en
inhemskaKonkurrensenföretag.etablerade gentemotredaneffekter på

kanvarvid mångablir skevgällerkollektivavtalför vilkasmåföretag
slås ut.

egenföre-invandringenförhållandeviktigttredje ävenär attEtt av
fri. Denkandidatländema kommer attvid integration varatagare aven

etablera sigkansnickareSverigeanställning ifåkan t.ex.inte somsom
sannolikt "reserva-för sådanochegenföretagare ärhär även ensom

dåskullelåg.mycket Dennearbetetför dettionsersättningen ac-egna
denunderstigervidaarbetetdetförersättning somceptera somegnaen
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bransch får ändå innebärföretagare iandra inhemska samma men som
hanhögre den han eller hon fårbetydligtrealinkomst änär omsomen

marknad för invand-hemlandet. Redan idag existerarkvar i svartär en
från Polen. rörlighet innebäryrkesarbetskraft, snickare Frirad attt.ex.

omfatt-och det då också uppenbartverksamhet legaliserasdenna är att
existerandeöka. Samtidigtverksamheten kommerningen att somav

svårbranscher kan kommasmåföretag i vissa att emotse en anpass-
naturligtvis konsumenternakonkurrens,ningsperiod och skev gynnas

bran-dessaoch produceras ipå tjänsterde lägre priserna somvarorav
internationellt dehandlas interna-hög gradscher. Eftersom i ärvaror

prisskill-medan de internationellaganska småprisskillnademationella
landet,förmedlas iutsträckning inominadema för tjänster, störresom

många tjänstersynnerhet priserna påDärför kan iallmänhet större.är
tillutvidgasfria arbetskraftsrörlighetEU:skomma attnäratt pressas

realinkomstnivå.med lägreomfatta länder
dis-falletinvandring blibetydandefjärde skulledetFör somom,en

avreglerades och löne-arbetsmarknadensvenskadenkuterades ovan,
arbetskraftinhemskareformerades. denFör ärradikaltbildningen som

falla.skulle då lönernaden invandradesubstitut till
myckettäcker regleringamaEU-ländertill andra storI motsats en

tillåter fri arbets-dåarbetsmarknaden. Omsvenskadel den manav
detnuvarandeoch hela EU,kandidatländemamellan ärkraftsrörlighet

framtvingas iarbetsmarknadsregleringarnationellaflersannolikt att
där.för dessadåSverigeandra EU-länder i är störreutrymmetän

för deinvandringförmöjligheternaSlutligen större segmentär stor
ocksåfriare.lönebildningen Detarbetsmarknaden där ärär sanno-av

får upplevalönebildning ochfriareharidaglikt att somengrupper som
konsekvens,relativlönermed fallandeinvandrarefrånkonkurrens som

fria rörlig-denkonsekvensökade regleringar. Enkrävakommer att av
arbetsmarknaden ökar. Deregleringama påsannoliktdärförheten attär

harfrån hemländema EUarbetskraftför utstationeringdirektiv somav
internationaliseringökadexempel påutfärdat kan attett avensomses

regleringar.framtvingararbetsmarknaden
tvetydigaså mångaharnationalekonominområden iFå genererat

invandring påeffekternastudiernateoretiskaderesultat re-avavsom
således svårtarbetskraft. Detolikalativlöner mellan är att ut-typer av

invandringen.långsiktiga effekterkortsiktigasåvältala sig avsomom
förinvandring harlöneeffekterstudierempiriskaVad gäller manavav

gällervaddecentraliserad lönebildningbetydligtmed änUSA, sommer
inhemskaför denminskar lönernainvandringenför funnitEuropa, att

kvantitativtinvandrade. Någratill denarbetskraft substitut star-ärsom
dock inteinhemska lönen hardeninvandring påeffekterka manav

arbetsmarknaden. Föramerikanskaoregleraderelativtfunnit för den
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effekterlönedämpandenågrafunnitallmänhet intehar i avEuropa man
oftaproblemenstatistiska ärdesamtidigtska sägasinvandring. Det att

studier.dessaistora

arbetskraft iinvandradpåEfterfrågan5.5

Sverige
arbetskraftsrörlig-frireglerad ochfortsattarbetsmarknaden ärOm om

kankandidatländema,ochSverige,inklusivemellan EU,etablerashet
denliknardelarisituationtillåtergång storainnebäradetta somenen

1970-talen.och1960-påSverigegällde isom
arbetskraftspotentialbetydandekaraktäriserassituationDenna av en

kraftigerbjuds detta. Enlandetianställningvillig att taär manomsom
arbetskraftpåefterfrågantider dåienbartuppkommernettoinvandring

löna-1980-talettill börjaniutbudet. Framinhemskaöverskrider det av
jobb iledigaerbjudnaarbetskraftfinländsk accepteraför attdet sigde

vakanstalen pågradhögbestämdes då iNettoinvandringenSverige. av
dock1980-taletbörjan ärSedanarbetsmarknaden.svenska re-den av

lönardet intesmåFinland såochSverige attmellanallöneskillnadema
tillflyttaarbetskraftenfinskaför den attundantagsfall,isig, änannat

erbjudasskullehärjobbSverige om
gällde pålikartad denÄven situationtillåtergår somenmanom

skettnäringslivetförändringar ibetydandehar70-talen,och1960-
platserledigaantaletförbetydelseharförändringarsedan dess. Dessa

relativahar denl960-talets mittSedaninvandrare.erbjudaskansom
undertill45 %frånSverige,minskat iindustrisektombetydelsen caav

produktionsarbeta-andelenocksåhartillverkningsindustrin30 %. Inom
kompetenskravenharVidareminskat.arbetskraftentotaladenre av

intemationalise-ökadprojektarbeten,datorisering,medtaktihöjts mer
utvecklingDettaspråkkunskaper äretc.kräver somring enmersom

länder.andramed mångadelarSverige
minskatharekonomintotaladenandeltillverkningsindustrinsAtt av
Sverigeproduktionsarbetare ipåefterfråganrelativadeninnebär att

arbetskraftsinvandringendå70-talenoch1960-underlägreidag änär
tillbaka-generelladenmedsammanfallerDettaSverigetill stor.var

ökandekraftigtindustriarbetet. Trotstraditionelladet pro-gången av
i in-färre300 000l990-taletbörjanarbetade iduktion personerav

arbetskraftenfinskadendeldåmån ändrats2 visshar i storsituationDenna aven
arbetslöshetser-påde tvingasföljdtillrealinkomster attsänktafått kraftigt av

socialbidrag.ellersättning
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dustrisektom jämfört med år tidigare.30 Den totala arbetskraften ökade
under period med 800 000samma ca personer.

kan betrakta förändringarnaMan i den svenska utbildnings-även
strukturen tillanpassning ekonomins förändrade efterfrågan påsom en
arbetskraft. andelen lågutbildadeAtt har fallit kraftigt kan tas ettsom
uttryck föratt efterfrågan på arbetskraft har minskat.grupper av

Samtidigt näringslivsstrukturen i Sverige har ändrats har docksom
utbildningen kandidatländemai ändrats. Framför allt de kanäven yngre

förväntas ha utbildning kan tänkas den svenska arbets-en som passa
marknaden.

Det uppenbart renodlat produktionsarbete i högre gradär ävenatt än
tidigare kräver språkkunskaper. därförDet idag inte lika lättt.ex. är

under 1950- och 60-talen invandradin arbetskraft isättaattsom pro-
duktionsarbete efter förhållandevis kort språkutbildning. Medan våraen
kunskaper språkskillnaders förbetydelse invandring begränsadeärom

det alltförändå inte vågat påstående industrins efterfrågan påär ett att
invandrad arbetskraft idag betydligt lägre under 1960-talet.är än

expansion vissa delar tjänstesektorn skulle dock kunnaEn av av
stimulera invandring. Om planer på någon form subventioneringav av
hemtjänster förverkligas, kan detta många invandrare då t.ex.gynna
språkkraven mindre.är

förändring näringslivet beskrevsi innebär denDen inte attsom ovan
arbetskrafttotala efterfrågan på minskar arbetskrafts-utan attsnarare

efterfrågan skiftar utbildad arbetskraft. högutbildadeDenmot mer ar-
betskraften kandidatländema skulle dåi gynnas.

Även språkfaktomhär spelar rimligen viktig roll. högutbilda-Deen
de, civilingenjörer, från kandidatländema har sannolikt störret.ex.

anställningmöjligheter få i multinationella koncerner där engelskaatt
språk medan möjligheterna högutbildadeutnyttja iär ett gemensamt att

Åt-företagsmå eller medelstora i Sverige kan begränsad.vara mer
räkna med företagminstone måste många under ganska långattman en

tid kommer skeptiska till anställa frånhögutbildad personalatt attvara
kandidatländema utsträckning. sikti någon På längre kanstörre man
räkna utbildningenmed viss anpassning i varvid de utexamineradeen
bättre kan på den svenska arbetsmarknaden.in ävenpassa

högutbildade dockAndra kan finna det enklare assi-attgrupper av
mileras Läkare, forskare och andra oftai Sverige. har ett gemensamt

språk" kännervetenskapligt inte några nationsgränser. Detta görsom
ofta kandessa mycket rörliga och åt-över gränsernaatt grupper vara

minstone bosätta sig i andra länder. vetenskapligaMångatemporärt
realiteten tvåspråkiga, dvs. verksamheten bådeinstitutioner i baserasär

språket och engelska.på det påegna
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arbetskraft Sverigeiefterfrågan påbaranaturligtvis inteDet är som
kandidatlän-frånInvandringeninvandringen.faktiskadenbestämmer

vakanserhur mångabero påocksåkommertill Sverigederna att som
Vidaresjälva.kandidatländernaoch iEU-länderi övrigauppkommer

flerpotentiella;deninvandringenfaktiskadenocksåbestäms per-av
förtill Sverigeflyttavilliga attkandidatländernai är att ar-somsoner

invandringen.faktiskaockså denblir dådestobeta större
roll.viktigÄven modellsådanspelar iarbetssökande från EU enen

mindredestoEU-ländernaarbetssökande frånflerJu ärsompersoner
kandi-invandrare frånbesättsvakanssannolikhetenblir att enaven

grad förearbetssökande högisvenskakommerSjälvfalletdatländerna.
därförgällerAllmäntarbetssökande i kön. attkandidatländernas

arbets-och lågsysselsättningvad gällerharSverigeambitionerhögre
kandi-fråninvandringfårvisannolikhetendesto attlöshet, större är

EU-länder.andraoch fråndatländerna
konjunkturbero-gradi höginvandringenarbetsmarknadfriPå ären

kommerförhållandena består,institutionellanuvarandeende. deOm
antalet vakanserbestämmastill Sverigearbetskraftsinvandringen att av

underbju-ochkonkurrensökadinvandrareerbjuds än avsnararesom
harinvandringen intehävdasäkerhetmed visskan då attdande. Man

Arbetskraftsin-Sverige.effekt lönerna inedpressande påstarktnågon
antaletkonjunktumedgångarautomatiskt i närdåavklingarvandringen

job-konkurrensenocharbetslösa stigerantaletminskar,vakanser om
påefterfrågastiderdåligaikategorierEndast ävenhårdnar.ben som

invandra.dåkommerarbetsmarknaden attsvenskaden

inkomstfördelninglöner ochEffekter5.6

arbetsmarknad iregleradpåinvandringenbestämskonstateratsSom en
konjunkturberoende harInvandringenskonjunkturläget.gradhög av

bidrar in-konjunkturuppgånginkomstfördelningen. Ipåeffekter en
detalltframför attlöneökningarnatill dämpavandringen att genom

löneglidning.till lägrebidrarvilketarbetskraftsutbudet ökareffektiva
inflationstendenserdeundvikaocksåDärmed kan annarssomman

skulle uppkomma.
olikamellaninkomstfördelningeninnebäradettakanSamtidigt att

förmedyrkeskategorier,inhemskapåverkas. Vissayrkeskategorier
huvudkommerkunskaper, tagetspecifika överförhållandensvenska

kandidatländerna.arbetskraft ifrånkonkurrensökadupplevaaldrig att
lö-deraskommeryrkeskategorierdessapåefterfråganökadtiderI av

löneglidning.högreökaatt genomner
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Andra yrkeskategorier upplever dock ökad konkurrens högkon-ien
junkturen från inströmmande invandrare varvid deras löner inte stiger
lika mycket eljest. inkomstförändringarDessa kommer miss-attsom

de kategorierna lönerna faller nominellainte iävengynna senare om
termer.

yrkeskategorier direkta substitutDe till invandrararbetskraf-ärsom
missgynnas de relativa reallönema faller. första handIten attgenom

torde de lågutbildadedetta i Sverige med enklare uppgifter. Dessaröra
skulle få uppleva ökad konkurrens jobb från lågutbildade eller hög-om
utbildade invandrare villiga lågutbildades arbeten i värd-är att tasom
landet. allmänhet kan dock förvänta kraftigI sig invandringattman en

lågutbildade, denna inte dumpar de lågutbildades löner,ävenav om
kommer bidra till relativt löneutveckling för de lågut-sämreatt setten
bildade och relativt bättre utveckling för de högutbildade.setten

detta kan invändas de invandrare anländer konjunk-Mot iatt som
komma fackföreningarturuppgångar kan gå med i och därigenomatt

bidra till positiv relativlöneutveckling för den yrkeskategorin. Ien egna
traditionell förhandlingsmodell leder ökning medlemsantalet ien en av
enskild fackförening till ökade relativlöner för medlemmarna. Denen

förlust relativlön de inhemska substitut till dei ärsom grupperna, som
uppleva konjunkturuppgång dåinvandrade, skulle i skulle i viss månen

framförhandladekunna kompenseras högre löner.genom

stabiliseringspolitikenInvandring och5.7

innebäraFri arbetskraftsrörlighet mellan EU och kandidatländerna kan
minskar. den utsträckningrisken för överhettning ekonomin Iatt av

fylla de uppkomna vakansema konjunkturupp-invandrare kan isom
svenskade utbildningsmässigt på dengångar inattgenom m.m. passar

för inflation alltför löne-arbetsmarknaden, kommer risken storagenom
ökningar dämpas.att

Inflationsförväntningar uppkommer stimuleradå försökersom man
full för denekonomin sysselsättning idag centralt problemärmot ett

ekonomiska politiken. Risken för ökad inflation ökad förväntadoch
inflation försvårar idag aktiv politik för full sysselsättning. Med frien
arbetskraftsrörlighet mellan och kandidatländerna skulle detSverige

stimulera ekonomin konjunktumedgångarmöjligt vid medattvara
inflationstendensermindre risk för uppträder. aktörerna på deOmatt

ökadfinansiella marknaderna inser överhettning medföratt en snarare
invandring ökade löner, blir deras inflationsförväntningar lägre änän

annars.
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mellananpassninggoddockförutsätter nya ar-Detta enresonemang
tänka sigkanarbetskraft atthos denkvalifikationernaochbeten som

underlättasdettapersonal kanhögutbildadSverige. Förtill avinvandra
ochEU-ländernahögskolorna iochuniversitetenmellankontakternära

kandidatländema.i
ökademedförakandidatländemaförrörlighetfrikan reg-Samtidigt

möjligheter-försvåraskullevilketlönebildning,stelareochleringar en
medtillkommaför rättapolitikekonomisk atteffektivbedrivaatt enna

arbetslöshet.inhemsk

ochsysselsättningpåEffekter5.8

arbetslöshet

dvsarbetsmarknadsläget, attbestämsinvandringenden månI avsom
knappastdetvakanstal,stigande ärföljdtillökarhuvudsakiden av

ökar ilandet. Däremotarbetslösheten iökarinvandringentroligt att
derastroligtkaninvandrare attgörafall dådeIsysselsättningen.stället

produktivitetarbetssökandes ärinhemskavadhögre änproduktivitet är
denDåuppkomma.kanundanträngningvissriskerdockfinns att en

språkkunska-nödvändigasaknarallmänhetarbetskraften iinvandrade
kanproduktivitetderasosäkra påofta manärarbetsgivarnaochper

förfrågaiarbetssökande kommerinhemskahandförstaifrånutgå att
högtnonnalfalletikonkurrerakan årinvandrareDeplatser.lediga som

arbetssökande.inhemskatillförhållandemeriterade i
resultatetinvandringden ärsammanhang år avdettaiViktigare som

direktökararbetsmarknaden. Dennasvenskadenpåsökandeaktivtett
lyckasdessa attutsträckningdenlandet. Iiarbetssökandeantalet som

dettakandenlön gängse,lägretill änarbetede fårdvs.under,bjuda
arbetslösaellerarbetslöshet atti svens-svenskar utträngsinnebära att

Även viarbetsmarknaden.tilltillbaka omkommasvårarefår detkar att
regleradestarktsvenskadenpåunderbjudandekonstaterattidigare att

demångainnebäradetkan attvanligtalltför avintearbetsmarknaden är
sek-deniarbetentillfälliga svartafrestasarbetssökande tainvandrade

arbetskraften,invandradedenblandsökarbetslöshet somMed stortom.
tid,begränsadunderSverigeiarbetesökamöjlighetenutnyttjat att

bekostnadpåexpanderarsektorndenriskbetydande svartaattfinns en
finnasvenskarförförsvåra attsinkan isektorn. Detta turden vitaav

arbete.regulj ärt
sökarbetslöshetdenrisk förfinnsdet attsåledesinnebär attDetta en

mycketkandidatländermed fattigarörlighetfrividfalletblikansom
arbetskraften.inhemskadendelförsumbarickeinnehållaväl kan aven
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Detta behöver gällainte enbart i övergångsfas lång-iävenutanen en
siktig jämviktssituation. dåDet osäkert avreglering arbets-är om en av
marknaden med åtföljande lönesänkningar för underlätta för denatt
inhemska arbetskraften återinträda på arbetsmarknaden skulleatt vara
realistisk. elimineraFör sökarbetslösheten bland invandrarna frånatt
kandidatländema skulle lönesänkningarna behöva mycket drastis-vara
ka och reallönema för dessa ligga de hemländema.i Samtidigtnära
skulle, tidigare avreglering sannolikt leda tillnämnts, mycketsom en en
kraftig reguljär invandring.

5.9 Invandring, utbildning och
demografiska effekter

Utvecklingen de framtida arbetsutbudet bestäms i hög grad be-av av
folkriingens åldersstruktur. flerJu åldrari desto störrepersoner yngre

de förväntade ökningama arbetskraftsutbudet och fler de hög-är iav
arbetsföra åldrarna desto kommer de förväntade minskningar-störrere

arbetsutbudet bli.attna av
skiljer frånSverige sig kandidatländema bl.a. andelen iattgenom

befolkningen i pensionsåldem 65 år högre. Sverige har ocksåöver är
lägre befolkningenandelar de lägstai ålderskategorierna. förhål-Iav
lande till kandidatländema finns det således anledning på kortatt tro att
och medellång sikt arbetskraftsutbudet kommer öka betydligt iatt mer
kandidatländema i Sverige. demografiskUr synvinkel, och beroendeän
på pensionssystem, det därför troligt invandring skulleattsynes vara
kunna dettaSverige innebär andelen i produktiv ålderattgynna om
därigenom skulle stiga. Detta skulle också fallet ärvara om, som van-
ligt förekommande vid invandring, och ogifta är överrepresente-yngre
rade. Med tanke flerapå kandidatländema i Sveriges geografiskaatt av
närhet har förhållandevis andelar befolkningen de lägrei ål-stora av
dersskikten kan detta mycket väl bli fallet. Sverige kan då få tillgång
till arbetskraft bidrar mycket till finansieringen den offentligasom av
verksamheten och utnyttjar det offentliga förhållandevis lite.

Skilda demografiska strukturer bidrar inte i till rörlighet.sig Där-
det fallet då Sverige har förhållandevis ålderstigen ochäremot att en

därmed allmänheti utbildad arbetskraft kan efterfrågan högreisämre
grad riktas och bättre utbildad arbetskraft. Därvid kan demot yngre
demografiska förhållandena påverka invandringen.

Den litteratur behandlar de samhällsekonomiska effekternasom av
invandringen har i hög grad betraktat effekterna offentliga budgetar.på
Då medianinvandraren falleti med arbetskraftsinvandring karaktäri-
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beroendefåålder ochlågutbildning,förhållandevis högseras av en
innebärarbetskraftsinvandringfunnit ettharfamiljemedlemmar attman

vanligtytterligtdetEmellertidsektorn.offentliga ärdentillnettobidrag
kalkylenvarvidhandefterinvandrarocksåfamiljemedlemmarandraatt

förändras negativt.kaninvandringenför
tillgrad bidragithögoffentliga ihar dethögutbildadesvenskaFör

utbildningsinveste-delfördvs.utbildning,individens storsvarat aven
betraktasavseendei dettahögutbildade kanInvandringringen. somav

investeringskost-förutvandringslandet har svarathimlen;frånmanna
investering-påavkastningenåtnjuterinvandringslandetmedannaderna

skatterhögade relativtsidanvidintäkter settDetta representerar aven.
föredra in-därförskullemed. Sverigehögutbildade bidrardensom

kandidat-medankandidatländernafrånutbildadebättredevandring av
emi-några,lågutbildade,deföredrarsannoliktsjälva attländerna om

samhälleligtemellertid ingetrörligheten existerarfriadenUndergrerar.
olikaarbetskraftinvandrad ut-påefterfråganochtillgångval avutan

invandringenreelladenbestämmakommerbildningskategorier att av
utbildningskategorier.olika

högkvalificeradeförinvandrarehögutbildadeRekrytering ar-av
konjunktur-mindresannoliktforskning ärbetsuppgifter såsom m.m.

känslig.

ochSverigeanpassning iInvandrarnas5.10

budgetaroffentliga
arbets-effekternasamhällsekonomiskadeförbetydelseAv avstor

samhället. Isvenskadetanpassning iinvandrarnaskraftsinvandring är
ochanställningharinvandrarnafalletnaturligtvisdetgrad atthög är om

kommerarbetskraften harinhemskadenmed denjämförbarlön somen
och 60-1950-undertydligtsmidigt. Dettaanpassningdenna att var
svenskadenochtillrättavälfann sigarbetskraftendåinvandringtalens

Även frånflyktinginvandrareinvandrarna.accepteradearbetskraften
ochTjeckoslovakien Po-från Ungern,1940-taletunderEstland senare

utsträckningkan isamhället. Dettasvenska stori detanpassades lättlen
flyktingardessabland mångautbildningsnivånhögadenpåbero av

tillanlände60-talenochunder 50-korndeåtminstonesamt att som
dockharAnpassningsproblemenkonjunkturengodaunder va-Sverige

och1980-underanländeflyktingardeförbetydligtrit större som
anknytninghadeochflyktingaranländedessa1990-talen, då svagsom

arbetsmarknaden.till
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Anpassningsproblemen således intimt förknippadeär med typen av
invandring. finnsDet ingen anledning arbetskraftsinvandringatt tro att
under goda ekonomiska tider med hög efterfrågan på arbetskraft skulle
leda till några anpassningsproblem. Förmåganstora sig tillatt anpassa
det samhället kan också i hög grad älvreglerande underantasnya vara

fri arbetsmarknad. De inte sig kunna sig itror atten som om anpassa
Sverige kommer inte heller hit och de upptäcker de inteattsom passar
in socialt kommer återvända till hemlandet.sett att

Vid flyktinginvandring belastas det offentliga medan arbetskraftsin-
vandring i allmänhet bidrar till finansieringen den offentliga verk-av
samheten.

5.1 1 blir invandringenHur stor

I och med invandringen i hög grad beror på arbetsmarknadslägetatt
kommer den, liksom under 1950-, 60- och 70-talen, konjunk-att vara
turberoende. därför knappastDet meningsfullt försökaär prognosti-att

invandringen. Vi nöjer här med konstatera under 1960-,att attcera oss
70- och 80—talen låg bruttoinvandringen 40 000 år i Sverigerunt per

Åtminstonemedan nettoinvandringen ungefär hälften så förstor.var
perioden fram till mitten 1970-talet måste betrakta arbetskrafts-av man
efterfrågan mycket hög. nettoinvandringEn på 20 000 invandraresom
innebär befolkningsölcning 0.25 % år i Sverige.runten ca per

Till detta ska fogas den risk förexisterar och andraSverigeattsom
EU-länder kan komma få uppleva betydande sökarbetslöshetatt en
bland arbetssökande från kandidatländema inte reglerna för möjlig-om
heterna söka arbete andrai EU-länder förtydligas.att

Slutsatser12

utvidgningDen står på EU:s agenda omfattningi inte järn-ärsom nu
förbar med någon tidigare utvidgning. Om fri arbetskraftsrörlighet ska
gälla för de medlemmarna kommer Sverige ha antal länderatt ettnya
med arbetskraft och mycket låga reallöner i sin geografiska närhet.stor
Det vikt ha klart för sig dettaär innebär hotyttersta att ett motav om
möjligheterna upprätthålla höga löner och sysselsättning för denatt
inhemska arbetslcraften. Det uppenbart många arbetare deiär att nya
medlemsstaterna villiga många arbetsuppgifterär i Sverigeöveratt ta
också till mycket lägre ersättning vad idag erbjuds denänen som
svenska arbetskraften.
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alltförundvikavillförutsätter,Arbetsmarknadsintegration manom
arbets-regleringar påmångalöner,effekter pådrastiska negativa att

mellan denkonfliktviss månföreligger ibibehålls.marknaden Det en
den högaEMU-medlemskap ocharbetsmarknadenavreglering somav

kan-och integrationenkräverbedömareenligt vissaarbetslösheten av
finna arbetearbetslösaförmöjligheternaSkulle attdidatländema. ge-

också innebäradettaskulleförenklasunderbjudande attatt t.ex.nom
kraftigtoch därmedunderbjudakandidatländema kanfrånarbetskraft

arbetskraft Sverige.ikonkurrerandeförned lönernapressa
åtgärdergenomföradet gåruppenbartdet inteSamtidigt attattär

alltförförhindrarLönestelhetlöneflexibiliteten.ökardirekt ensomsom
knappastgårinhemska arbetareför attoch lönepressinvandringstor

maktfackföreningamashellerknappastminskarochrefonnera bort om
svenska arbets-dentillträde tillkandidatländema harminskar. Om

arbetsmark-reformervilkadockbör övervägamarknaden avnogaman
genomföra.möjliganaden attärsom

invandringstimulerararbetskraftsrörlighetenfriadenmånIden som
ytterligarepåmedföra kravkan dettalönerna,tenderar att pressasom

flerinnebäraskullearbetsmarknaden. Detta attregleringar grupperav
skulle kunnavilketkollektivavtal ettlönen iregleravillidag varaän

Friinvandrare borta.frånhålla konkurrensenför dessa attsätt grupper
regleringaromfattningökaddärför leda tillkanarbetskraftsrörlighet av

arbetsmarknaden.på
invand-faktiskadentillbakahållerregleringarbarainteDet är som

genomgåttharnäringslivetsvenskadetförändringarringen. De som
traditionellapåefterfråganinneburit minskadharefterkrigstidenunder

lika lättidag inteoch detKompetenskraven har ökat ärindustriarbetare.
produktionen.arbetskraftinvandrad iintidigare sättaattsom

gäl-EU-reglerunder derörlighetenfriaavseende denI somett ger
mängderbetydandeförriskentill Detta attidag anledning ärler oro.

upphov tillvilket kanarbetesöka storhärförinvandrare kommer att ge
Även detoklart.gällerhärrättigheter ärVilkasökarbetslöshet. omsom

hartillsöker sigkandidatländema rätt attfråninvandrareland av-som
längetid för hurspecificeradtid finns ingenefter vissvisa enpersoner

tillsöka sigdirektavvisad ettkanVidaregäller.avvisningen personen
efterförsektorndenjobb itillfälliga attdärland och svartarikt taannat

förreglerklaralandet. Utanförstadetdyka iåterigenavvisning uppen
och bety-sökarbetslöshetomfattandeförriskenhanteraskahur man

kandidatlän-frånarbetskraftinvandradblandproblemsocialadande
för inkomstersåvälkonsekvensernegativafåkan dettadema som sy-

arbetsmarkna-svenskadenpåbland deselsättning gruppernasvagare
den.
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arbetsmiljönförKonsekvenser6

deloch hälsa i arbetet-Säkerhet6.1 aven

dimensionensocialaden

öregleringenArbetsmilj

bestämmelsernasocialpolitik ochdel i EG:sArbetsmiljö ingår ensom
avdelningfinns EG-fördragets VIIIsäkerhet i arbetet iochhälsaom

ungdomsfrågor.yrkesutbildning ochutbildning,Social politik,om
Även arbetarskydd ochfrånredan börjanEG-fördraget ar-angavom

området detdet socialaSamarbetsområden inombetshygien varsom
lagstift-erhöll särskildrådetenhetsakten år 1987först som engenom

skydd arbetstagarnasområdet. Bestämmelserpåningskompetens avom
Europeis-fördraget upprättandeockså isäkerhet finnshälsa och avom

frånfördraget har redanatomenergigemenskapen Euratom. Detka
begränsadesäkerhet,bestämmelser hälsa ochinnehållitbörjan menom

strålningsskador.till skydd vissamot
syftarsocialpolitikens områdeEG-lagstiftning påLiksom annan

såskapa konkurrens påtillarbetsmiljökravenharmoniseringen attav
konkurrensförhindra otillbörligdärmedmöjligt ochvillkorlika som

och till ska-social dumpningolika medlemsstatermellan företag i att
likaannat ochmarknad.för fungerande inre Ettförutsättningar enpa

och säkerhet inomhälsaförbättra arbetstagarnasviktigt syfte är att ge-
också betydelsearbetet fåroch säkerhet ipå hälsamenskapen. Kravet

dvs. detproduktområdet,lagstiftningen på närför hannoniseringen av
iEG-fördraget skall kommissionenEnligtrörlighet förgäller fri varor.

tillsyftarbestämmelser,tillnärnmingförslagsina att upp-somavom
från högfungera utgåfå denmarknaden, ochden inre atträtta en

lydelseändradoch säkerhet.det gäller hälsa Enskyddsnivå när av
införaellermöjlighet behållaAmsterdamfördraget strängare attattger
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vetenskapliga fakta med anknyt-dessa kan grundas påregler omnya
arbetarskydd.till bl.a.ning

produktområden därkan få betydelse på deArbetsmiljöhänsyn även
bestämmelsernaregler. Genom i EG-saknasdet gemensamma

grundas hän-eller restriktioner för bl.a. import påförbudfördraget kan
människors hälsa och liv. Också avtaletskyddatill intresset attavsyn

arbetsmiljön för skyddaförbättringarsocialpolitik sikte på atttar avom
Amsterdamtördraget harsäkerhet.hälsa och Genomarbetstagarnas

EG-fördraget.avtalet arbetats in i

arbetsmiljöområdetpåMinimikrav

arbetsmiljöområdet bakgrundvaltsminimidirektiv har påFormen mot
lagstiftningenarbetsmiljöförhållandensåvälskillnaderna i somav

för ländernaförutsättningmedlemsländerna. Ende olikamellan att
hälsa ocharbetstagareskraven påskall kunna komma sä-överens om

skall behövaarbetsmiljöstandardmed högreländer sän-kerhet, attutan
godtagbar nivå.lägstaharmoniseras påkravenkrav,ka sina är att en

sådanheller habedöms i regel intearbetsmiljöförhållandenpåKrav en
för ochfria rörlighetendeneffekt på attomedelbar envarorpersoner

Minimireglerskälet.nödvändig det stäm-totalharmonisering ansetts av
bakom den in-grundtankar liggermed devälvidare överens sommer

EG-fördragetnärhetsprincipen.gällandeallmänt öppnarEG-rättenom
skallvarvid hänsyngradvis,genomföra direktivenmöjlighet tasatten

ochbestämmelser ioch tekniskaförhållandenrådandetill en avvar
olikabestämmelsen kanden härMed stödmedlemsstaterna. genom-av

för olika medlemsstater.direktivförförandetid ett ges

särdirektivochRamdirektiv m.m.

minimidirektivtjugotalbesluthittills fattat rörRådet har ett somom
arbetsmiljöområdet.

med ramdi-har byggtsarbetsmiljöområdetSekundärrätten på upp
ramdirektivetäldreanslutande särdirektiv. Detoch till dessarektiv

förhindrarstånd åtgärdertill få till80/1107/EEG syftar att expone-som
hållerellerbiologiskafysikaliska ochför kemiska,ring expo-agenser
till dettasärdirektivmöjligt.nivå Tre rörså lågneringen på somen

och bullerför bly, asbetsarbetetexponering irisker vidskydd mot
gränsvärden,bestämmelserinnehåller86/ 188/EEG. De expone-om

skyddsåt-andra specifikakontroller ochmedicinskaringsmätningar,
bestämmelserinnehållerbullerSärdirektivet gränsvär-gärder. omom
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skyddsåt-hörselkontroller och krav på olikaför bullerexponering,den
bullret från anordningargärder. Information det avgivna nyaom
lämnas fall.etc. skall i vissaverktyg, maskiner, apparater

det gäller89/39l/EEG innehåller allmänna kravRamdirektivet när
hararbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna.arbetsförhållanden och Det

Direktivetför olika delområden.med antal särdirektivkompletterats ett
offentlig verksamhet. dock intesåväl Dettillämpligt på privat ärär som

där det oundvikligt deoffentlig verksamhettillämpligt på sådan är att
direktivet,konflikt medverksamheten står ispeciella förhållandena i

detoch verksamhet inom ci-försvarsmakten, polisen vissexempelvis
vila försvaret.

har följande särdirektivramdirektivet 89/39l/EEGmedenlighetI
Övriga och produktdirektivarbetsmiljödirektiv6.1.antagits Faktaruta

särdi-också Faktaruta 6.2.arbetsmiljöbestämmelser redovisas Imed
samrådinformation, utbildning,bestämmelserrektiven finns bl.a. om

skyldigheter be-medverkan och arbetsgivarensoch arbetstagarnas att
varvid det hän-säkerhetsförhållanden riskvärdering,ochdöma hälso-

bestämmelser ramdirektivet.ivisas till relevanta

6.1Faktaruta

arbetsmiljöområdetpåSärdirektiv

89/654/EEG minimikrav för hälsa ochsärdirektivetFörsta rör
utformning. bi-och arbetsplatsensarbetsplatsen Isäkerhet på

byggnader och arbetslokaler, ventilation,krav pålagor anges
installationer, personalutrymmenelektriskabelysning, m.m.

89/655/EEG gäller minimikrav försärdirektivetAndra sä-
arbetsutrust-användninghälsa vid arbetstagareskerhet och av

95/63/EG. Meddirektivarbetet ändratning i ar-nrgenom
eller installationverktygbetsutrustning maskin, apparat,avses

används arbetet.isom
förställer minimikrav89/656/EEGTredje särdirektivet sä-

personliganvändningvid arbetstagareskerhet och hälsa av
Regler hur utrustningenarbetsplatsen.skyddsutrustning på om

produktdirektivet 89/686/EEGutformad finns iskall omvara
skyddsutrustning.personlig

innehåller minimikrav för90/269/EEGsärdirektivetFjärde
finnslaster då detmanuell hanteringsäkerhet vidhälsa och av

särskiltdrabbas skador, iarbetstagarerisk för att ryggen.av
minimikrav för hälsa90/270/EEGsärdirektivetFemte om
gäller bildskärm,vid bildskärm.arbete Deoch säkerhet i tan-

4 l7-1437
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belysning, buller, ochgentbord, arbetsstol, vänneutrymme,
strålning m.m.

90/394/EEG skydd för arbetstagaresärdirektivetSjätte om
för arbetet hänvisarrisker vid exponering carcinogener imot

direktivencancerframkallande itill de ämnen som anges om
farligaförpackning och märkningklassificering, ämnenav

förpackning och märk-och klassificering,67/548/EEG om
ochfarliga beredningarning ämnen preparatav

omfattar arbetstagareDirektivet inte88/379/EEG. ut-som
Euratomfördraget.strålning täcksför sådansätts avsom

risker90/679/EEG gäller skyddsärdirektivetSjunde mot
arbetet. Med biologis-för biologiska ivid exponering agenser

sådanainklusivedärvid mikroorganismer,ka avsesagenser
modifierade, cellodlingar och humanagenetiskthar blivitsom

ellerinfektioner, allergierkan framkallainväitesparasiter, som
effekter.toxiska

Åttonde inför minimikrav för92/57/EEGsärdirektivet sä-
byggarbetsplatser.tillfälliga eller rörligakerhet och hälsa på
minimikrav för92/58/EEGsärdirektivetNionde var-anger

arbetet. Di-för hälsa och säkerhet isignalerselmärkning och
och signale-för varselmärkriingminimikravenrektivet anger

olika bilagor.ring i nio
och hälsasäkerhet92/85/EEGsärdirektivetTionde avser

fött barn ellergravida, nyligenför arbetstagare är ammar.som
för för-minimikrav92/9l/EEG gällersärdirektivetElfte

säkerhet och hälsa i in-för arbetstagaresskyddbättringar av
bonning.mineralutvinningmedarbetardustrier genomsom

gäller industri92/104/EEGsärdirektivetTolfte samma
jord.och underovan

minimikrav på93/103/EG gällersärdirektivetTrettonde
ombord fiskefartyg.vid arbete påhälsasäkerhet och
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6.2Faktaruta

Arbetsmiljödirektiv

Produktdirektiv
skyddsutrust-personlig89/392/EEG,maskinerDirektiven om

inne-87/404/EEG. Detryckkärloch enkla89/686/EEGning
grundläggandebestämmelser:huvudsakligaföljandehåller bl.a.

provning,bestämmelserskyddsklausulersäkerhetskrav, samt om
CE-märkning.ochöverensstämmelseförsäkrancertifiering, om

Övriga arbetsmiljöområdetpådirektiv

ochläkemedeltillpå tillgångminimikrav92/29/EEGDirektiv om
fartyg.bord påbehandlingsutrustning om

för arbetstagarehälsasäkerhet och91/383/EEGDirektiv rör
anställningsförhållande.tillfälligtellermed tidsbegränsat

minderårigaskyddreglerinnehåller94/33/EGDirektiv avom
ArbetsorganisationensInternationellaarbetslivet. FN-organeti

beak-hararbetslivetminderåriga iskyddILO principer avom
harår ochunder 18 ettDirektivet ärtats. sompersoner somavser

definie-anställningsförhållandeanställningskontrakt eller ett som
lagstiftning.nationellomfattaselleri avras

minimikravreglerar93/194/EEGArbetstidsdirektivet om ar-
veckovila,dygnsvila, raster,förläggning, semester,betstidens

säkerhetarbetstagarnasveckoarbetstiden förbegränsningsamt av
luft-,undantastillämpningsområdedirektivetsFrånhälsa.och

arbetetill sjössarbeteoch sjötransporter samtjämvägs-, väg-
Avvikelse kanutbildning.under görasläkareutförs ge-avsom

detellerregional nivånationell ochkollektivavtal på omnom
lägre nivå.avtal, påsådanatillåts genom

Transportområdet

Även stödmeddelade medtransportområdet,rättsakter inom av
arbetsmiljöregler. DetinnehållakanEG-fördraget,artikel i75

lagstift-socialskett visshannoniseringdengäller bl.a. avsom
ning vägtransporter.om
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Kandidatländemas arbetsmiljö-6.2

förhållanden

inhämtat underlag från Arbetarskyddsstyrelsen vilketUtredningen har
de och bedömningar följerligger till grund för i restenresonemang som

Utgångsförhållandena kandidatländema kan beskri-detta kapitel. iav
hjälp den internationella ILO redovisade statistikenmed överavvas av

mellanolika länder. skillnader och likheterarbetsskador i Dessvärre är
statistik de olika länderna svårtolkade, då definitionerutfallet sådan iav

redovisningssätt kan skilja mellan län-insamlings- och avsevärtsamt
beskriva ländernas arbetsmiljösituationderna. Ett sättannat att vore en

vilketantal arbetsplatser de olika länderna,igenomgång ett stortav
tids- ellerpraktiskt genomförbart sigemellertid har varit vareav

vadhar båda ikostnadskäl. följande avsnittI angreppssätten använts -
och baserat pådock enbart för de baltiska ländernaden senareavser

biståndsprogramdeltagit i verketserfarenheter hos AV-tjänstemän som
dessa länder.i

arbetsskadestatistikuppgifler enligt ILOs statis-Kandidatländemas
för de bran-avseende all förvärvsverksamhet tvåtiska årsbok samt

haoch byggnadsindustri, vilka kanscherna tillverknings- störreantas
Antaletoch konkurrenssynpunkt, redovisas.betydelse export- rap-ur

respektive sådana med dödlig utgång har jam-arbetsolyckorporterade
kandidatländema inbördes med Sverige. Därutöverförts mellan samt

nuvarande medlemslän-dödsolyckor flertaletfrekvensen iredovisas av
Cypern. regel har år 1994 valts,kandidatländer utom Ider och men

för och Diskrepen-har uppgifterna 1992 1993för ländervissa använts.
frekvensuppgiftemamellan de sistnämndasällanförekommer inteser

olyckor medsysselsatta respektive antaletuppgifterna antaletoch om
den förra.dödlig utgång i

antalet arbetsskadorStatistik över

antalet sysselsattasammanställts uppgiftertabell harlI anta-samtom
och de med dödlig utgång.arbetsolyckor totaltrapporteradelet

lika arbetande befolkninghade 1994 iUngern stort sett stor som
miljoner och jämförbar könsfördelning nå-3.8 3.9Sverige menresp.

arbetsolyckortillverkningsindustri. totala antaletandel Detistörregot
vilketdrygt 000,000 och i Sverige 43401994 i Ungern närmarevar

betraktasnämnda osäkerheter måstetill tidigaremed hänsyn sam-som



SOU 1997: 153 Konsekvenser för arbetsmiljön 101

Tabell Arbetsskador6.1. och dödsolyckor kandidatländerna och Sverigei
1994 ILO, Tab. och1994 2B 8A.

Länder Antal sysselsatta Antal Antal
3 Män/Kvinnor arbetsolyckor dödsolyckor

Bulgarien 2.032
Total 860 3
Tillverkning 430 2
Byggnads 56 0
Estland
Totalt 642 3/0.3 1.521 56
Tillverkning 493 7
Byggnads l 15 7
Lettland
Total 1.205 6/0. 6 4.076 104
Tillverkning 1.140 23
Byggnads 324 9
Litauen
Totalt 0. 9/0.9 5.002 1241.7
Tillverkning
Byggnads
Polen
Totalt 14.747 8.8/6.7 101.070 645
Tillverkning 3116 40.930 162
Byggnads 878 11.032 123

påpå tabellen följer sida.Forts. nästa

fördelningen olyckorna mellanstorleksordning. Beträffandema av
hade olyckor tillverkningsindustrinbranscherna Ungern 14 500 ica.

och färre, det gäller byggnadsindustri hadeSverige 1 000 närca. men
dubbelt ca. 000 jämfört medSverige så många 5 Ungerns 2änmer

ungefär dubbelt dödsolyckorhade emellertid så många275. Ungern
jämfört de bran-såväl totalt med 81 inom tvåSverige 151 somsom

siffrorscherna 37 12. indikerar antingen17 31 Dessamotmot resp.
andel haftskaderapporteringen varit låg eller högatt extremtatt en

dödlig utgång.

3 miljon.tusentalI resp.
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tabell 6.1.Forts. av
AntalAntalsysselsattaAntalLänder

4 dödsolyckorarbetsolyckorMän/Kvinnor
Rumänien

4828.3085/9/5.110.914Totalt
l 153.1262.687Tillverkning
35291452Byggnads

Slovakien
11728.3861.2/0.92.103Totalt
309.315564Tillverkning
212.127187Byggnads

Slovenien
2536.122900Total
1313.912311Tillverkning

12.32451Byggnads
Sverige

8143.4593.928Total -92
1713.400762Tillverkning
124.992230Byggnads

Tjeckien
248103.9482.7/2.35.045Total
5242.9 7l1.476Tillverkning
409.215456Byggnads

Ungern
15135.9192.2/1.73.751Total
3714.574889Tillverkning
312.275201Byggnads

Källa: 1994ILO

ochSverigefler sysselsattamiljon änhade någon1994Tjeckien, som
anmäldamångadubbelt såhadekönsfördelning änjämförbar meren
tillverk-fallAntalet i000.drygt 43104 000arbetsskadefall ca. mot

och400 i13ca. 43 000sågånger mot3ningsindustri stortca.Var
i Sveri-000ca. 5dubbelt så motbyggnadsindustri stortnärmare som

dödligmedarbetsolyckormångasågångerhade vidareTjeckien trege.
4017branscherna 52båda motoch de81 i mot248utgång mot resp.

Sverige.12 som
3vilketförvärvsarbetande,miljonerhade 15Polen nämnare cavar

emellertidhadeTjeckien. Manförvärvsarbetandemångasågånger som

4 miljon.tusentalI resp.
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arbetsskadade totalt ochi lika många ca. 101 000 41 000settstort
dödligde två branscherna. Antalet olyckor med utgång11 000 iresp.

däremot förhållande till antalet sysselsatta storleksord-i sammavar av
förhögre i Polen såväl totalt de bådaning dvs. gångertre somca.-

och 40.branscherna 645 248 162 52 123 Det ärmotmot mot resp.
olyckor leder till död verkligen så myck-okänt huruvida de inte ärsom

talen baseras olika definitioner eller anmäl-färre Polen eller påiet om
de båda länderna.ningsrutiner i
hade drygt miljoner förvärvsarbetande med vissSlovakien 2 en

arbetsolyck-liksom Polen. totala antalet anmäldamanlig övervikt i Det
tredjedel Tjeckiens och för de två speciella bran-ungefär en avor var

arbetsolyckor hadefjärdedel. det gäller dödligascherna ungefär Nären
tillverk-hälften många Tjeckien totalt och iSlovakien ungefär så som

byggnadsindustri,knappt tredjedel så många iningsindustrin, enmen
befolkning-knappt hälften så sysselsattvilket skall ställas stormot en

Slovakienpåpekas antalet olyckor i i ILO-samtidigt bör här att
mellankraftigt under 90-talet halveringstatistiken minskat så en-

minskning med tredjedel mellan 1992 ochoch1990 och 1994 en en
till frågor statistikbasens säkerhet.anledning Idet1994 att omger-

minskat med femtedel mellan 1992 ocholyckornaTjeckien har ca. en
Även fråndödsolyckor har det halverats 1990 iantalet i1994. närmaste

Tjeckienhar den mindre dramatisk.från 1992 varit FörSlovakien men
arbete i oförändrat från 1991. omöj-dödsfall princip Detantalet i ärär

arbetsmil-siffrorna reella förbättringar iåterspeglarligt avgöraatt om
ofullständigheter statistiken.och ieller förändringarjön

länderna storleksförhållandena mellan antaletdeI Baltiska ärtre
Estland, Lettland och ca. 640.000,förvärvsarbetande i Litauen 1:223

miljoner och könsfördelningen i1.7miljoner1,2 närmare stortresp.
saknas detta förfördelning mellan branscherdet gällerjämn. Närsett

knapptLettland skiljer den sig något-och mellan Estland ochLitauen
endasttillverkningsindustrin Lettland 25 %det dubbla antalet i i men

arbetsolyckor förhål-totala antalet ifler byggnadsindustrin.i Det var
Lettland Estland ca. 4 000högre i ilande till antalet sysselsatta än mot

relationensysselsatta branschernaförhållande till antalet i500.l I var
antalet olyckortillverkningsindustrin,densamma i närmare tremen var

Antalet olyckor med dödlig utgångbyggnadsindustrin.gånger istörre
Lettland Estland 104proportionellt detsamma i itotalt motsomvar

såtillverkningsindustrin det gånger56, i än tre stort..var mermen
Estland hade då iemellertid 1992 ochUppgifterna Lettland avserom

Lettland hade för-tal Estland och idubbelt så höga 1994.stort sett som
arbetsolyckor med död-sysselsatta gånger flerhållande till antalet 4-5

arbetso-bara l/5 respektive l/3 så mångalig utgång Sverigeän men
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defini-ellerrapporteringsrutinerskillnader ibero påkanlyckor. Detta
emellan.ländernationer

mellanyrkesverksamma000900med sinaliggerSlovenien ca.
arbetso-Antalet000.200Lettland ca. 1och000ca. 640Estland

emellertid 10-15tillverkningsindustritotalt isåvällyckor varsom
sidan baraandraådödsolyckorantalettotalamånga. Detsågånger var

antaletdärtillverkningsindustrin,56. IEstlands 25hälften motav
dubbelt så mångadödsolyckomadubbelt såsysselsatta stort, varvar

medjämfört 7bara 1byggnadsindustrinantalet imedan713 varmot
dockbranschi dennaarbetsolyckorantalettotalaEstland. Det ca.i var

Slovenien.högre igånger20
svår-påpekatsharländerredovisningamaovanståendedefleraI av

statistikrutinerskillnader idärländerna,mellanskillnaderförklarliga
deförproblem änorsaken. Dessa accentuerasförmodatshar mervara

lågRumänienoklar.mycketbildendärländerna, äråterståendetre
ochmiljonerTjeckiens 5mellansysselsattamiljonerllmed sina ca.

jämfö-arbetsolyckor8 000bara drygt atthademiljoner,Polens 15 men
till-isysselsattaAntalet000.drygt 100ländernasandratvåmed dera

RumänienochPolenmellanmycketsåskiljde sigverkningsindustrin
dennaolyckor iantaletmiljoner2,7miljonerca 3,1 mot menca.

sågånger10ochPoleniså ävengånger10 stortbransch änvar mer
bransch. An-dennasysselsatta imiljonerbara 1,5medTjeckienistort

ländernamellanmindreproportionelltskiljde sig settdödsolyckortalet
och iPolenimed 645jämförtRumänien482 iantalettotaladet var- byggnadsindustrinmed 162. Inomjämfört115tillverkningsindustrin

iRumänieniungefär detsammasysselsattaantalet somvarauppgavs
medjämförtbara 300arbetsolyckorantalet000ca. 450Tjeckien men

desammaungefärdödlig utgångmedsådana000. Däremotdrygt 9 var
sysselsatta iantalethade halvaSverige,med 40. Ijämfört35 som

antaletmedan000,arbetsolyckor 5antalet närmarebransch,denna var
arbetsolyckorrapporteradeantaletlåga12. Detutgångmed dödlig var

Ävenstatistik.dennaföreligger iavsevärda bristerindikera omtorde att
tveksamtalltdetöverensstämmande är trotsdödsfallantalet mervar

hadegäller Bulgarien,detverklighet. Näravspeglarde somsammaom
med3arbetsolyckorendast 860sysselsattamiljoner2 varavmenca.

28hadeSlovakiensmedjämförelsekan görasutgång,dödlig ca.som
avvikerstatistikBulgarienssysselsatta.antalpåll7000 sammaresp.

kommentar.vidareden lämnasländersandra utanfrånmycket attså
dennaiarbetsskadestatistik kommenteras rapport.CypernshellerInte

med-förjämförtsharutgångdödligmedarbetsolyckorFrekvensen
ochNederländernaLuxemburg,Grekland,exklusivelemsländema

Frekvensenföreligger.uppgifterofullständigavilkaförPortugal, anges
Ita-för Belgien,länderna,flestaför deanställda000lILO menperav
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lien, ochSpanien Tjeckien försäkrade för Bulgarien1 OOO samtper per
tabelll 000 exponerade 2. Länderna har nedanstående kommentari

ordnats efteri frekvens.5 grupper
den har lägst frekvens dödligaI arbetsolyckor ingårgrupp som

Danmark, Finland och Frekvensen för allaSverige. sysselsatta den-iär
1 000 anställda för tillverkningsindustri0.03 0.03-0.04na grupp per

och för byggnadsindustri den statistik0.06-0.11. I rapporteradessom
från Nederländerna till 80-talets slut frekvensen den svenskavar som
eller Länderna torde ha utvecklats dess.lägre. inte olika sedan Samti-
digt bör påpekas den nederländska statistiken har blivit mycketatt
bristfällig den särskilda arbetsskadeförsäkringen avskaffades försedan

decennier sedan. två icke-medlemsländema ochDe Norgeett per
Schweiz också dennaskulle ingå i grupp.

andra ingår Belgien, Frankrike, Italien, Tyskland ochI gruppen
Österrike för allamed frekvens sysselsatta mellan 0.06-0.08. Fören

frekvensentillverkningsindustri för byggnadsindustri0.05-0.07,är
uppgifter indikerar Portugal skulle ingå här.0.13-0.24. Separata att

de uppgifternatredje ingår enligt använda statistiskaI en grupp
frekvensenoch med för alla sysselsatta,Spanien Ungern 0.11 0.12

tillverkningsindustri för byggnadsindustri.för och 0.310.08resp.
bestående de flesta kandidatländema Estland,fjärdeI grupp aven

Slovakien, Slovenien och Rumänien frekvensen förLitauen, Polen, är
för samtliga Estlandalla sysselsatta 0.06-0.08 länder harutom som

uppgifter talar för Lettland hadeTillgängliga i0.12. att stort sett pro-
antal döda i arbetsolyckorportionellt lika högt Litauen 1992,som var-

frekvensmässigt tillhöra till-för detta land bör denna Föräven grupp.
frekvensen för byggnadsindustri mel-verkningsindustrin 0.05-0.07,är

ländersamtliga Slovenien ha 0.08.lan 0.14-0.31 i utom angessom
länder avvikande fre-femte ingår två med mycketdenI gruppen

Bulgariens frekvenser ligger på nivåerkvenstal i denna ILO-statistik.
Tjeckienmindre l/lO den 0.000-0.002 och påförstaän av gruppen

förhögre de högsta bland de andra länderna såvälnivåer 10 gånger än
alla för tillverknings- och byggnadsindustri.sysselsatta som

tillgängliga uppgifter ILO-statistiken indikerar emellertidAndra i
vilketTjeckien har frekvens gånger Sveriges,äratt tre motsva-en som

uppgiftskälladen tredje med Spanien och Ungern. Dennarar gruppen
denindikerar vidare har frekvens två gångerUngern äratt somen

för ligger talensvenska, vilket SpanienMenmotsvararsnarare grupp
för såväl hela arbetsmarknadendär gånger högre Sveriges5 än somca.

de särskilt beskrivna branscherna.två
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länder totaltdödsolyckor antal europeiskaFrekvensenTabell i6.2. samtett
byggnadsindustrin 1994.för tillverkning resp.

Tillverk. Bygg.Ind.x TotalLand se
för-
klaring
nedan

0.05 0.130.07Belgien a xx
0.0021 0.0000.0010Bulgarien xxx

0.0170.0390.029Danmark x
0.2300.0720.121Estland x
0.1100.0300.032Finland b x
0.2420.074 0.053Frankrike a x

0.04Grekland xx
0.2020.066 0.037Italien xx
0.3070.0710.076Litauen x
0.080.030.02Norge x
0.01420.0530.057Polen x
0.0660.0680.258Portugal
0.190.050.07Rumänien x
0.1120.033 0.03-0.04Schweiz xx
0.240.050.06Slovakien x
0.0830.0550.055BSlovenien x
0.3080.1160.106Spanien xx
0.0600.0300.026bSverige x
3.8640.3120.861Tjeckien xx
0.1700.0700.080Tyskland b x
0.350.0820.114cUngern x

Österrike 0.1860.0480.061x
talLettlands

Litauenssom
Källa: ILO 1994

Förklaringar:
anställda000a l-91 xper

försäkrade000b 1-93 xxper
exponeradeO00c 1-95 xxxper
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statistiska uppgifter kon-Sammanfattningsvis kan på basis ILOsav
för-kandidatländema det gäller antalet arbetsolyckor inärstateras att

de gäller för da-hållande till antalet sysselsatta ligger inom ramar som
medlemsländer, de ligger högre Sverige. Detavsevärt änävengens om

länderna dessaarbetsolyckor så starkt mellantotala antalet varierar att
Dödsolyckomabedömningsvärde dödsolyckorna.uppgifter har lägre än

centraleuropeiska kandidatländema gånger högreför de 2-3ligger än
för flera medlems-nivåförSverige och i och med detta på somsamma

länderna verkarallt södra de baltiskaländer framför Europa. Föri
vilketarbetsolyckor gånger högre i Sverige, intedödsfall 4-5i änvara

relation mellan dessa länder ingåttorimligvidare ärutan som somen
haft frioch de kandidatländerSovjetunionendelrepubliker i ensom

ställning.
förägnades proportionellt intressesovjetepokenUnder störreett ar-

defrågor och det därför troligtarbetsmiljönsbetslivets och är att mera
förhållandenaåtgärdades. Sannolikt harolycksfallen i arbetetpåtagliga

lett till kroniskasmygandeför exponeringarvarit sämre som mera
importkrav ställts påasbest, däryrkescancersjukdomar t.ex. p.g.a.-

kan det härländer från Sovjetunionen Tyvärrdessa exportör. an-som
Å andraför belysa detta problem. si-användasvända statistiken att

statistikuppgif-dennatraditionen bjuditskall påpekasdan att typatt av
syssel-antaletkorrekt med motiveringentidigare attpresenteratster

attnegativa data kun-strategiskt elleruppgifter intressevaritsatta av
fortfarandesådana motivsystemet. oklart"användas Detde ärmot om

förskönar bilden.och därigenomlever kvar

ArbetarskyddsverketvidtjänstemänErfarenheter hos

Baltikum harmedverkat våra projekt imyndigheten iAnställda vid som
arbetsplatser.erfarenheter från Baltiskaochredogjort för sina intryck

besökt- såvälde miljöerGenomgående gäller att gruvor som ar-man
ligger decennier efter våra.standardbetsplatser jord haröver somen-
underhåll, ordning ochförefaller bristen påanmärkningsvärdMest ren-

vardagliga lev-standarden på denpåpekar samtidigthet Alla attvara.
relation tilloch de båda står ilägre vårnadsnivån än attär avsevärt

gatuförsäljare,gatubilden vidare allastarktvarandra. inslag iEtt är som
torghandel hosprodukter och barasäljer alla slags inte oss.som

de baltiskadetalj studeratyrkesinspektörer icitatHär två somavges
från Baltikum:fabriksspeciñka interiörerarbetsplatserna. någraFörst
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påArbetsmiljön i i jämvägsvagnsfabriken verkade miggjuteriet samt
bör ha haft under tiden efter krigsslu-likna den vi i Sverige närmastsom

kvartshalter klart vårtDammhalter kring 3—5mg/m,1945: över gräns-tet
avske-två vid uppslagningen skulle enligt deras uppgiftvärde anställda

ådragit två; kraftigt vibre-de sig silikos i stadiumdas eftersom tunga,
till db A vidhandverktyg, vissa bullervärden 110rande gav uppvarav

från detaljeroskyddade Mycket kraftiga impulsljudarbetstagares öra.
från elektrisk hammarefrån liksomtippades i golvet traversen, ensom

blästerrummet barEndast den jobbade islog loss gjutsand. somsom
luftslang.säckväv meden huva fönsterskyddsutrustning samtettav

punktut-ventilationssystemet sönderplockat,inkapslingarInga täta,var
påvärmdes eld i fyrfatblockerade. lokalEn öppenstor genomsugen

golvet.
med rullade tygbitartextilfabriken bullrig,Arbetsmiljön i som en-var

Pensionsål-utslitna kvinnor.Oskyddade remdrifter ochhörselskydd.da
få tillbad arbeta vidareså låga pensioner kvinnornamedder 55, attatt

kraftverk ochblev döva.sade de Egetåtminstone varefter60, attman
lokalstandard.god

ochbuller höga värdenmöbelfabriken orolig förI mestvar man
lösningsmedelsex-helt obekymrad för kvinnornasdammmöjligen men
ridålackmaskinensprutrnålare skötteellerEnbart kvinnorponering. var

hårt rulladmed förtunning. Enda skyddsutrustningvåttorkningliksom
anställdmjölkvilade litergasbinda för näsan samtmot perenmunnen, -

underhålls-frånganska maskiner ItalienNågraoch dag. som gavnya —
fungeradePunktutsugryska och östtyska maskiner.äldreproblem, resten

Orationella lokaler.dålig ventilation.samt
träñber-och satsadehade bra konjunktur,Massafabriken export av

svenskdelar acceptabelArbetsmiljön i dessaoch äggkartonger.skivor ur
lokal, medplastlaminat skedde iTillverkningensynpunkt. en annanav

formaldehyd.exponering förmycket kraftig
Även frågorolika kulturer. degäller mätningar har vi Avdetnär som

skyddsfolket genomför-och de demonstrationerställdes till somoss, av
buller, damm,normalti Litauenfick klart förde, vi mäterattoss man

resultat medlokalerna, och jämför dessapunkt ilösningsmedel ietc. en
tvingande,gränsvärden. i sin intehygienska Dessa över-sina är utantur

anställda.bot bonus för deleder till administrativskridande samten -
arbetsmiljöförhållan-och kontrolleraoch forKunskap mätaattresurser

bristfälliga".standardsden ärgentemot
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besök Baltikumreflektioner efter igenerellaDärefter några ett avmer
yrkesinspektör:en annan

de problemenområde sig hayrkeshygienska störstaDet som man anser
vibrationer och vibrations-hjälp medvill haoch främstinom ärmansom

utifrån dessa synpunkter visarvidareskador: De att manresonemangen
be-riskområden eller saknar regler forflera väsentligatillinte känner att

sådankulturen intereglerdet finnsexponering. Där är attgränsa man
omständigheterflera olikasäkertdessa. berorefterlever Dettaalltid

ändå inte kanorealistiska krav,några kan gör att mansomvaravarav
gamla sovjetis-exempel denmånga finnsgränsvärdenunderkomma

stynnedel,ochekonomiskabristandegränsvärdeslistan,ka resurser
kunskaps-ocksåtillsynenstruktur förregelverket ochbrister i men rena

brister.
tilldirekt ledersådan ohälsaarbetetfokuseratharMan mot ar-som

bullerska-allvarligt medanvibrationsskadorbedömsbetsoförmåga, t.ex.
uppmärksammasalls sätt.dor inte samma

investeringar forålderdomliga och kräverArbetsmiljöerna attär stora
delansågvibrationsskadorförebyggabli bättre. För att storatt avman en

måste by-enkeltheltentreprenadmaskinerfordonsparken,den etc.tunga
del produktionentillkartongpappersbruket styrdeVid stortas ut. man

på maskinendirektoch reglagemedavläsningsinstrumentutifrån rattar
motsvarandeintill densamma.direkt I västeurope-pulpetfrånoch etten

skeroch styrningmaskinen,olika iövervakning givarebruk skötsiskt av
buller och dammochfrån kontrollrum därhjälp värmedatorersmed ett

acceptabla värden.hållaskan inom
arbetsmiljödåligohälsa ochdet gällerKompensationstänkande när

demförmåner förmedbrister miljön kompenseraskvar, dvs. ifinns som
lösnings-forsåg exempelVi att exponeraspersoner somexponeras.

lösningsmedels-skulle motverkadettatilldelas mjölk imedel atttron om
skador.

ochmedlemsskap i EGlitauisktsynpunktersammanfattandeMina
under vilkaarbetsmiljöförhållandentill derelateradekonsekvenser man

produktion blir dessa;bedriver

villkorbedrivs underproduktionentid innandet kommer att ta som-
många andraochtill Sverigerelationsocial dumpning iinnebärinte

medlemsländer,

inneforskyndabehövs foroch stöd attkunskap att processenmer—
arbetsmiljökrav,hålla EG:s
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regelverk och myndighetsstruktur behöver utvecklas for verkligatt en-
arbetsmiljöförhållandena åstadkommas,kontroll skall kunnaav

arbetsmiljöområdet måstepå åtgärder ställas i sambandkrav inom-
svensk industri längden skall kunna produce-med medlemsskap iom

måste ändå skillnadvillkor. Initialtlika accepterasnog en somra
stöd möjlighet skapa de behövsform för att att resurser somgeen av

verklig förändring".for

Avslutning6.3

arbetsmiljön utvecklats olika under deräkna medtorde kunnaMan att
perspek-arbetsställen. historisktför olika Iåren50 typer ettsenaste av

världskriget ha varit på nivå itillståndet före andrakantiv samma som
sannolikt utveck-och efter kriget harländer. Underomkringliggande

beskrivnavarför den inledningsvisganska stillastående,lingen varit
för-strategiskt viktiga områden haruppkommit.eftersläpningen Inom

modemiserats. Vilkaoch maskinerskettmodligen nyinvesteringar etc.
okänt,säkerhetsfrågor arbetsmiljöntill idärvid tagitshänsyn ärsom

arbetsplatserna har varitpå de sovjetiskaallmänna tendensendenmen
och mjölkmed högre ersättningriskabla exponeringarkompenseraatt

"motgift".som
medlemsländernaföretag fråntioårsperioden harUnder den senaste

industrigrenarländerna. mångade baltiska Företablerat industri iny
frånöverflyttatsgammal maskinparkdärvidoch företag har ur-

lägreproduktivitet ändå kompenseratsdå lägresprungsländema, aven
risker har påFarliga ochtextilindustrin. exponeringarlöner i störret.ex.

till dessamedlemsländernafrån arbetsmiljöer iflyttats våradetta sätt
alltjämt bestå.kandidatländer och torde

Även maskininvesteringhäver såproduktioner stor mensom
sådana denExempel påharhanterar farliga ärämnen exporterats.som

och inhemska entrepre-Både utländskaarmerade plastindustrin. ägare
säkerhet.bekostnad miljö och Dennapåhar vinstnörer maximerat av

farligabegreppet "dumping"karaktäriseratsperiod har alltså ar-avav
förbaltiska ländernai deutländska kapital investerasbeten. Det som nu

högproduktiva in-tordeekonomiska resultatframtida goda generera
maskinpark.sådana med moderndå också sannoliktdustrier och en

överföras till deägarlandet borde dåoch säkerhet ipå miljöSynen nya
ifråga-kan möjligenutvecklingsoptimistiskaetableringama. Denna syn

Även fördeluttrycktför svenskt näringsliv harföreträdare attsättas. en
och personalkostnaderna för arbetsmiljödit,med lokalisering är att

förväntas lägre.vara
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mycketriskbildenutvecklingen ärbeskrivna ärden attResultatet av
med moderna.parallelltkvarfinnsindustrierGamla, uttjäntaheterogen.

dekommergemenskapeneuropeiskadenomfattasländerdessaNär av
medlemsländemasefterregelsystemsitttvingas gemen-att anpassa

försvåras. An-kommerindustrierfarliga attNyetableringar avsamma.
bordegemenskapeneuropeiskatill denkandidatländemaslutningen av

länder.dessaarbetsmiljön iutvecklingpositivbefrämjadärför aven
till lågarbetenfarligadumpningensocialadenSannolikt kommer av

dockbildenkanövergångsperiodUnderförsvinna.kostnad att en
utvecklingkonkurrenssynpunkt. Den avkomma att urogynnsamvara

arbetsmiljömässi-denkommerdagslägetisker attarbetsmiljön gesom
övergångsperioden. Iinför ut-storfårländernapositionen somga

arbetsmiljösatsningdenresultatpositiondennablir ettsträckning av
kandidatländema.ibedriverföretagmultinationellasom

kandidatländemabedömningKommissionensgenomgångEn avav
etableratharansökningstidenunderflestaallradehanden nyvid attger

hyserarbetsmiljöområdet. Manregelverk inomandraellerlagstiftning
ochslagkraft atttillsynsmyndighetemasinförtveksamhetdock menar

län-fleranödvändiga. Fördennahöjaför äravsevärda insatser att av
arbe-påför tillsynkriterieruppfyller ILOsdederna ännuattanges
derassjälvaländerför dessa attsägerFöreträdaretarskyddsområdet.

kompetenshänseendesåväl ibristertillsynsmyndighet har nume-som
nedtonadesellernegligeradesidag tungtMiljöfaktorer vägerrärt. som
företagsen-småisplittringenochprivatiseringensnabbatidigare. Den

och andrapersonalmedanmyckettillsynsarbetet tungthar gjortheter
bedöm-yrkesinspektöremasframgårSomtillskott.fått föga avresurser

tillsynsmyn-medsamarbeteocharbetsplatserbesök påfleraefterning
ochregelverkåsiktendelarländerna, attbaltiskai dedigheter man

utvecklas.behövermyndighetsstruktur
regler-anpassninglångsammareharKommissionen övervägt aven

regelverket.detgenomförandeomedelbart gemensammaän ett avna,
denunderminerakananpassningalltför långsamstårdettaMot att en

funktio-snedvridaochgemenskapsregelverketkaraktärenenhetliga av
friadenföljdtilldetkanHärigenommarknaden.den inre avavnen

kandidatländemaiarbetstagarnamellankonkurrensuppstårörligheten
arbets-krav pâlägremedlemsländerna attnuvarandedeoch i genom

förkostnaderarbetsgivarenskostnaderandra utgörochlönmiljö, som
framgår iSomsocial dumpning.s.k.bidra tillkanarbetskraft av-m.m.

mycketmedbehäftadvaritdumpningsocialfråganhar3.6.3snitt om
vissalyckatshelt nyligenharochEU ge-problem inom enas omman

område.dettaregler påmensamma
länderflertalethar iinvesteringarförkapitalTillströmningen nyttav

inproduktiva in-0’,satsningtroligtfögadärför attlåg. Detvarit är pa
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miljövesteringar i ingått bland prioriterade områden. direktMera
kommer tilldetta uttryck i avsnitten miljöskydd, där kommissio-om

bedömningar klart pessimistiska.ärnens
Kommissionens pessimistiska formuleringar återfinns inommest

hälsoornrådet. här kraftigtMan det försämrade hälsotillstån-attmenar
det uttryckt såväl i medellivslängd spädbamsdödlighet utgör ettsom av
de problemen huvuddeleni kandidatländema.största av

Utredningen har i detta kapitel försökt bedöma på vilket kandi-sätt
datländers medlemskap kan komma inverka på de faktiska arbets-att
miljöförhållandena i de nuvarande kandidatländema och harrnonise-på
ringsarbetet inom Som framgått redogörelsen för underlagEU. detav

haft till förfogandeutredningen sitt skulle det krävas ytterligare, mer
undersökningartidsödande djupgående slag för fullgodaattav mer

på dessa frågor skulle kunna Utredningen vill därförsvar avges. som
framhålla arbetsmiljöfrågoma särskilt beaktas densin mening iatt

svenska förberedelser införregeringens kommande avtalsförhandlingar
arbetsmiljöfrågomamed kandidatländema. Om i kandidatländema pri-

redan under förberedelserna inför EU-medlemskap bordeoriteras ett
det fortsatta hannoniseringsarbetetdetta betydligt underlätta inom EU.
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rörlighet iochUtvidgning7 ett

jämställdhetsperspektiv

Inledningl

kanavseenden utvidgningenoch vilkagrundläggande fråga iEn är om
kandidatlän-ochoch i Sverige iför kvinnorolika konsekvenserfå män

friautnyttja denolika förutsättningarochkvinnordema. Har män att
för kvin-nödvändigaså fallförutsättningar ioch vilkarörligheten attär

använda denmöjlighetererhålla reellaskalloch attmän sammanor
direktiv påfråga vilka krav EG:sytterligarelagfästa rättigheten En rör

kandidatländerna.ställer påjämställdhetsområdet
betänkan-kanfrågeställningarovanståendesöka besvaraGenom att
det demo-problemställningar. förstaDenytterligarebelysa två rördet

fria rörlighet.denvilka kan använda sigochproblemet,kratiska avsom
de politiskauppbyggnadenproblemställningen gällerandraDen av

möjligheternainstitutionella Hurdestrukturerna och ut attramarna. ser
deVilkabyggt uppdet EU ärregelverkfonna motsvarar somsom

viljafinns det aktörer,refonnema, ochförutsättningarna,nödvändiga
existerande förhållan-utveckling och förbättringtilloch möjligheter av

relevantspecielltsighar visat närfrågeställningensistaden Den vara
regelverket inomuppföljningenjämställdhetsfrågor ochdet gäller av

EU.

kapitletUppläggning7.2 av

det gällerregelverkrörandeöversikt EG:sinleds med närKapitlet en
fria rörlighetenbehandlas denDäreftermellan könen.jämställdhet ur

arbetsmarlcnadsförhållanden ochförändringar iochkönsperspektivett
Avslut-kandidatländerna.iochrättigheter för kvinnorsociala män

Agenda 2000frånslutsatsernaredovisningningsvis presenteras aven
olika kvinnogrup-jämställdhetspolitiska insatserförslag tilloch de som

föreslagit.kandidatländemaiper
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Underlaget till detta kapitel bl.a. kandidatländemas nationellaär rap-
till KvinnokonferensFN:s i Beijing 1995. Dessaporter rapporter ger en

översikt utvecklingen för kvinnor och avseende sysselsätt-över män
ning, ekonomiska och sociala förhållanden fram till 1994. Dessutom
har EG-kommissionensutredningen yttrandenanvänt presentera-som
des i juli i samband med Agenda1997 2000 och personligagenom

konferenserkontakter, och insamlat material specifiktresor som mer
speglar förhållandena i Baltikum och Polen. Utredningen har mött stor
beredvillighet det gällt få fram bästa möjliga underlagsmaterial.när att

Några utgångspunkter7.3

Östeuropa,1994/95:160, Sveriges samarbete med Central- ochProp.
Östeuropapåpekar omvandlingsprocessema ochi Central- påverkatatt

framhållskvinnor och på olika propositionen könsre-Imän sätt. att ett
laterat perspektiv bör anläggas på hela östsamarbetet, från demokra-
tistöd till näringslivssamarbete och stöd till den finansiella sektorn i
syfte bättre och effektivare resultat. Könsuppdelad statistiknå äratt ett

utvecklas, där Nordiskaområde behöver ministerrådet redan på-som
börjat framför vidare det svenskainsatser. Propositionen östsamar-att

Östeuropeiskabetet bör stödja förbättrar de Central- ochinsatser som
kvinnornas möjligheter själva formulera sina krav på samhällsut-att
vecklingen. Forskning och studier de omvandlingsproces-sättom som

och angelägna områden stödja.påverkar kvinnor män är attsen
utvecklingsrapport från frånVärldsbankens 1996 övergångenom

Östeuropaplanekonomi till marknadsekonomi Central- och pekari i
transformationsprocessenlikhet med den svenska regeringen på på-att

olika World Developmentverkat kvinnor och på Reportmän sätt
Världsbanken kvinnorna ekonomiska,1996. soci-mött störreattanger

ala politiska påfrestningar vilket försvårat kvinnorsoch möj-än män,
ligheter reella val mellan arbete och familjeliv. sjunkandeDegöraatt
födelsetalen dessa länder skall enligt Världsbanken resul-i ettses som

dessa svårigheter.tat av
följande redogörelsen rörande EG:s regelverk skall skenetDen ises

dessa förändringar. Kapitlet behandlar både utvecklingen för kvin-av
och kandidatländerna och de politiskt formulerade kraveni imännor

de nuvarande medlemsländerna på jämställdhet mellan kvinnor och
Övergångendet kommer till uttryck regelverk. fråni EG:smän som

diktatur till demokrati västerländsktsovjetväldets snitt innebärav na-
grundläggande rättighetsförändring förturligtvis i sig medborgarna ien

Östeuropa. ekonomiska systemskiftet medfördeCentral- och Det sam-
för befollmingen.tidigt påfrestningar hela förefallerDetstora vara spe-
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påverkaochdelta imöjlighetergranska kvinnors attviktigtciellt att
på-integrationsprocessemaekonomiskaochpolitiskabåde de som nu

börjats.
uppfyllaansträngningarkandidatländemas attUppföljningen av

granskninginnefattasåledesregelverk måstegrundläggande avEG:s en
jämställd-förändringarnasociala ettochekonomiskade ur

statistik ochkönsuppdeladpåtillgångenPåpekas börhetsperspektiv. att
bådeförförändringarnaanalyseramöjligtdet attutredningar, görsom

områden.flerapåsaknasfortfarandeochkvinnor män,

jämställdhetröranderegelverkEG:s7.4

könenmellan

EG-fördraget7.4. 1

för jim-grundvalenblivithar1957frånRomfördragetiArtikel 119
fastslagitdessutomhar attEG-domstolenEU.inomställdhetsarbetet

domstolarnationellavidåberopasoch kaneffektdirektharartikel 119
direktfrågadetarbetsgivare äroffentliga när omsåväl privatamot som

indivi-ellerkollektivavtallag,lönediskrimineringindirekteller genom
lika lönprincipenskallfördragetiartikel 119Enligtavtal. omduella

medlemsland.varjeitillämpasarbetelikvärdigtellerlikaför
allaochminimilönenellergrundlönenordinariedenlönMed avses
kanformerandraiellerkontanteriantingen somersättningarandra
för-fåttdomstolspraxislön har enutbetalas. Begreppettänkas genom

beta-ålderspensionbl.a.innefattardefinitionvid somhållandevis som
pensionsfonder,tillavgiftarbetsgivarens av-arbetsgivaren,las av

pensioneringefterreseförmånersjuklön,gångsvederlag, m.m.
tillämpningsäkerställeråtgärderbesluta avskallRådet somom

ochkvinnor mänbehandlinglikaochmöjligheterlikaprincipen avom
principeninklusiveyrkesutövningochsysselsättning omgällerdetnär

arbete.likvärdigtellerlikalön förlika
ochkvinnor mänför tasmöjligheterlikaoch uppLikabehandling av

Avtaletoch istadganSocialadenrättigheter i omgrundläggandesom
socialpolitik.

grundläggandejämställdhetenblir ettAmsterdamfördragetGenom
gemenskap-allapåfrämjasochbeaktasskallochhela unionenmål för

ochlydelse iändradfårEG-fördragetoch 3 iArtiklarna 2sområden.
kvinnormellanjämställdhetförsartikel 2Amsterdamfördraget. Imed
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och in de övergripande målsättningarna förmän unionenssom en av
verksamhet. Artikel får3 punkt 2 innebär alla åtgärderatten ny som
skall ha jämställdhetsperspektiv. Ordet "mainstreaming" användes iett
detta sammanhang. betyderMainstream huvudfára och dess innebörd i
jämställdhetssammanhang både manliga och kvinnliga erfaren-är att
heter och skall finnas med i planering, genomförande och be-synsätt
dömning alla förändringar i samhället.av

Det nuvarande lönediskrimineringsförbudet skärps och omfattar nu
lönediskriminering vid likvärdigt arbete.även Därutöver ut-anges

tryckligen fattaEU ska beslut för öka jämställdheten arbets-påatt att
marknaden föroch säkra likalöneprincipen iakttas. Sådana beslutatt att
skall fattas med kvalificerad majoritet. blir ocksåDet tillåtet använ-att
da s.k. särbehandlingpositiv underrepresenterat syftekön i attav
åstadkomma jämställdhet praktikeni på arbetsmarknaden, punkt ien ny
artikel i EG-fördraget.119

jämställdhetsmålet infört fördragstextenAtt i ställer ökade kravär
på medlemsstaterna utforma konkret jämställdhetspolitik.att en

Direktiv7.4.2

Utvecklingen EG:s regler likabehandling har också bildat ut-av om
gångspunkt för många de allmänna principer gäller genomfö-av som
rande EG-rätten i den nationella Likabehandling kvinnorrätten.av av
och behandlas inte bara i artikel också direktiv119män utan av sex

stöd artiklarnaantagits med och och/eller119, 100 118a 235 isom av
EG-fördraget. Dessa är:

direktivet lika lön 75/117/EEG,om
direktivet 76/207/ likabehandlingEEG vid anställning befordranom
och yrkesmöjligheter m.m.,
direktivet 79/7 likabehandling frågor social trygghet,iom om

4. direktiv 86/378/EEG företags- eller yrkesbaserade försystemom
social trygghet,
direktivet 86/613/EEG likabehandling kvinnor och mänom av som
driver rörelse och omfattas de tidigareinte nämnda di-egen som av
rektiven och,
direktivet 92/85/EEG skydd för gravida arbetstagareom m.m.

Direktivet 96/34/EG föräldraledighet innehåller bestämmelserom om
ramavtal med minimiföreskrifter och hänförs till arbetsmiljöbe-ett

stämmelsema. Ytterligare förslag till direktiv berör kvinnors för-som
värvsliv, bl.a. kompletterande bestämmelser på socialförsäkringsområ-
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tillfälligaochdeltidsarbeteavseende bl.a.reglertillförslagdet samt
kommissionen.framlagtsharanställningar, av

bildatocksålikabehandling har ut-reglerEG:sUtvecklingen omav
genomfö-gällerprinciperallmännadeför mångagångspunkt somav

3.1.jfr avsnittnationelladeni rättenrande EG-rättenav
för-barnomsorg,såsomjämställdheten,medförknippasFrågor som

sambandisocialförsäkringarfrånersättningeventuellochäldraledighet
medlemsstaterna.enskildadeförangelägenheterprinciphärmed, iär
område där EG-könsdiskrimineringenavskaffa är ettmedArbetet att
arbetsrätt.nationelleffekten pågällerdetmycketbetytt närrätten

jämställdhetsprogramochåtgärderAktiva7.4.3

ochrekommendationerradutfärdatEGhardirektiven reso-Utöver en
stödjaföråtgärderaktivabl.a. attjämställdhetsområdet,pålutioner om

barnomsorg,kvinnor,yrkesutbildningarbetslivet,ikvinnor omavom
långtförskulle föra atttrakasserier. Detsexuellaskydd motsamt om

EG-domstolenomfattande praxis ut-för denredogöradetaljhär i som
ochkvinnor män.likabehandlinggällerdetvecklat när av

soci-dendelingårochkvinnormellan mänJämställdhet avsom en
ökadedessochmarknaden,inredenTillkomstendimensionen.ala av

förreglerformuleranödvändigtgjorde det attkonkurrens gemensamma
bl.a.konkurrensenfriadeneffekternanegativade genomminskaatt av

stad-socialaden1993:117. ISOUområden seolikapåminimiregler
ochgäller kvinnorsdetarbetetutveckla närmåsteatt manangesgan

angivnadeGenommöjligheter.likaochbehandlinglika ovanmäns
medlemsland måstevarjegrund skapatsrättslighardirektiven somen

kvinnorskallvilketregelverknationellt garanterai sammafölja ettupp
socialochanställningsvillkorlön,gällerdeträttigheter närmänsom

trygghet.
ochkvinnorför män attmöjligheternautvecklaförStrategier att

jim-de olikadiskuteras ifamiljeansvarmedförvärvsarbeteförena
formulerat.EU-kommissionenställdhetsprogrammen som

perio-överjämställdhetsprogrammet spännerfjärdenuvarandeDet
jämställdhetsdimen-integrerasyfte är att1996-2000. Programmetsden

politikalluppföljningenochgenomförandetutarbetandet,isionen av
ochunionenEuropeiskavidtasde åtgärderallaochförs avavsomsom

decemberibeslutade programmetRådet antaattmedlemsstaterna.
samhälletsochnäringslivetsmobiliseraatt1995. Programmets avser

och Dess-för kvinnor män.möjligheterlikagenomföraföraktörer att
ochför kvinnor mänmöjligheterlikafrämjaskall programmetutom

för-tillbidraarbetsmarknad, attochyrkesutbildningutbildning,inom
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kvinnors och yrkes- och familjeliv, verka för jämnmäns samtena en
könsfördelning beslutande församlingar.i

jämställdhetsdimensionenAtt skall integreras i all politik och alla
förpliktande. ställer kravDet på aktörer på olika nivå-är storaprogram

inte minst viktigt införliva jämställdhetsfrågan i den socialaär atter,
dialogen och samarbetet mellani på arbetsmarknaden.parterna

ämställhetspolitiska7.4.4 mål iJ Sverige

Målsättningarna för den svenska politiken på området i regering-anges
skrivelse 1996/97:41. Kvinnor och skall ha möjlighe-mänens samma
rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet.ter,

Vidare fördelninginnebär det jämn makt och inflytande mellanen av
kvinnor och möjligheter till ekonomiskt oberoende, likamän, samma
villkor förutsättningar ifrågaoch företagande, arbete, arbetsvillkorom

utvecklingsmöjligheter i arbetslivet. innebär ocksåDet lika till-samt
gång till utbildning och möjligheter till utveckling personliga ambi-av

och talanger, delattioner, intressen för hem och barn frihetsamtansvar
från sexualiserat könsrelaterat våld. mål redovisades för riks-Dessa
dagen i propositionen Delad makt, delat prop. 1993/94: bet.147,ansvar
1993/94:AU17, rskr. l993/94:290.

specifikt gällande arbetsmarknadsförhållanden och sysselsätt-Mer
ningspolitik kvinnors och tilllika ekonomiskt oberoende,är mäns rätt
kraven på bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden, lönlikaatt upp
för likvärdigt arbete, och åtgärder för uppvärdera kvinnors arbeteatt
viktiga målsättningar.

Arbetsmarknadsstyrelsen bedriver projekt för bryta kön-att upp
suppdelningen arbetsmarknaden.på Statistiken de arbetsmark-över
nadspolitiska åtgärderna i Sverige uppdelad efter kön. Enär numera ny
bestämmelse infördes den juli 1994 i jämställdhetslagen1 1991:433
föreskriver arbetsgivare med tio anställda eller fler skallårligenatt
kartlägga förekomsten löneskillnader mellan kvinnor och skil-imänav
da arbeten och för olika kategorier arbetstagare. Samtidigttyper av av
har Jämställdhetsombudsmannen JämO fått ökade för attresurser
följa utvecklingen på löneskillnadsområdet. JämO bedriver ak-ettupp
tivt arbete i frågor arbetsvärdering.om

Regelverket och de politiska ambitionerna rörande jämställdhet är
omfattande såväl på EU-nivå nationellt.som
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sysselsättningspolitikochJämställdhet7.5

tillkomjämställdhetspolitikEG:sförregelverketgrundläggandeDet
deetablerad ifastförsörjamormenmanligadenperiod dåunder varen

hurskillnader igrundläggandevissaviFortfarande kanländer.flesta se
ansvarsfördel-och iorganiseradfamiljen ärinomarbetsfördelningen

EU-länder.flestamarknad deiochfamilj,mellan statningen
ipositioneroch kvinnorsvälfärdsmodeller ar-forskningAktuell om

markanta. Ifortfarandeskillnader ärdessa ny-enpåpekarbetslivet att
jämställd-förenhetdessochkommissionenstudiegenomfördligen

skillnaderdegrundvalpåEU-ländema somkategoriserashetsfrågor av
mellanrelationernaiochutformningvälfärdssystemensiföreligger

marknad.ochfamilj,individ, stat
bådeförsörjare,allapåbaserad ärmodellen attärnordiskaDen

karak-typfall,Tysklandmedkontinentala,Denoch somkvinnor män.
exempli-liberaladenmedanförsörjarnormen,manligadentäriseras av

slut-ochfamiljen,iförsörjareharStorbritannien änmedfierad enmer
försörja-familjen kandär sägasmodellensydeuropeiska varadenligen

välfärdsmodellernaeuropeiskaolikadebehandlas merkapitel 11Iren.
modellennordiskadensammanhang attdettabör iTilläggasutförligt.

orien-offentligtochsärbeskattningrättigheter,individuellapåbaseras
ochVårdalla.omfattardärmedochgenerellaärterade system, som

finansierasochregioffentligiutsträckning genomsker i storomsorg
förvärsarbeta. Ikvinnogrupper attförmöjliggjortvilket storaskatter,

delfortfarande storliggermodellen omsorgsar-kontinentala avenden
model-liberaladensydeuropeiska. Ideniliksomfamiljen,inombetet

marknadseko-iochvårdutsträckningsker i omsorgdäremot störrelen
former.nomiska

olikadeiländernamellanvarierararbetskraftsdeltagandeKvinnors
detländerna,nordiska ävendedeltagandet i omHögst ärtypgrupperna.

Finland. IochSverige1990-talet iunderminskningarbetydandeskett
förvärvsarbetekvinnorsharövrigadetillhörande typgruppemaländer

karaktärendockFortfarande ärstabiliserats.alternativtökat,successivt
harKvinnornaolika.arbetsmarknadsdeltagandeochkvinnors mänspå

kontinen-dekontrakt. Itillfälligaochdeltidsarbetandeandelhögreen
deunderförvärvsavbrottfortfarandeländernasydeuropeiska ärochtala

periodernabarnafödande gängse.
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7.5. 1 Essen-punkterna

Kommissionen presenterade i vitboken 1993 tillväxt, konkurrens-om
kraft och sysselsättning olika analyser och förslag sysselsättning-om
politiska frågor. låg sedanDe till grund för ministerrådets i Essenmöte
i december beslutade1994 rekommendera medlemsländernaatt attsom
prioritera vissa områden för framtida sysselsättningspolitik. Områ-en
dena rörde förbättring vidareutbildning och kompetensutvecklingav

åtgärder för öka sysselsättningen och skapasamt jobb. Likasåatt nya
ingick önskemål begränsa löneökningar så de inteatt överstigerattom
produktivitetstillväxten, skapa jobb på regional och lokal nivå, sänka
icke lönerelaterade arbetskraftskostnader förbättra effektiviteten isamt
arbetsmarknadspolitiken. Speciella insatser rekommenderades för

vilka hårt drabbade arbetslöshetär långtidsar-grupper av som unga,
betslösa, arbetslösa kvinnor och äldre anställda.

Vid nämnda i beslutadeEssen rådet rekommendera medlems-möte
länderna utforma dels flerårsplaner för genomföraatt Essen-att
punktema, dels konvergensprogram för klara anpassningen till kon-att
vergenskraven för medlemskap deni Europeiska Monetära Unionen
EMU. Rådets i Madrid pekade1996 på behovet ytterligaremöte av
åtgärder för stödja ungdomars integration i arbetslivet, förhindraatt
långtidsarbetslöshet och skapa jämställdhet mellan kvinnor och imän
arbetslivet.

Jämställdhetsavdelningen vid kommissionen lät under 1996 göra en
uppföljning vilka åtgärder medlemsstaterna genomfört för för-attav
bättra jämställdheten på arbetsmarknaden. Rapporten Kvinnoma och
de fem Essen-punktema år 1996, visar samtliga medlems-attav av

det endast de genomfört åtgärder förstater tre rapporterat attvar som
Österrikeöka jämställdheten på arbetsmarknaden, Sverige, ochatt

Portugal. Vid analysen hur Essen-punktema genomförts detärav en-
ligt viktigt utgå från vissa enkla fakta kvinnorsrapporten posi-att om
tioner på arbetsmarknaden: de högre arbetslöshetsnivåema för kvinnor

för kvinnors risk för arbetslöshetän blandmän, de högrestörre även
utbildade, överrepresentationen kvinnor i alla former tillfälligaav av
och, osäkra arbeten, de kvardröjande löneskillnadema, den yrkes-samt
Visa segregeringen. föreslårRapporten under alla fem Essen-punkterna
åtgärder på olika skall stödja och förbättra kvinnorssätt positionersom
på arbetsmarknaden. Rådets och kommissionens ambitioner attom
åstadkomma jämställdhet arbetsmarknadenpå olika ekonomiskagenom
och arbetsmarknadspolitiska åtgärder hade vid denna kartläggning
1996 endast funnit gehör hos fåtal medlemsländer.ett
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ämställdhetsmedvetenj7.5.2 En

sysselsättningspolitik
med-riktlinjer förangåendeförslagvidare i sittanförKommissionen

goda ekono-finnsdetarbetsmarknadspolitik 1998, attlemsstaternas
arbetsmarknaden. Förpåjämställdhetfrämjaskälsocialaochmiska att

arbetsmarknadenskrävstillväxtförkapacitet attöka Europasatt
högakvinnorskönssegregering,undanröjs"rigiditeter" t.ex. ar-som

påpekar ocksåKommissionen attförvärvsfrekvens.och lågabetslöshet
arbetskraftspotentialkvinnorskräversituationendemografiska attden

påMedlemsstaterna attbättrepåtill sätt. ageraett uppmanastas vara
områden:tre

arbetsmarknaden,påochkvinnormellan mänskillnadernaminska
familj,ochförvärvsarbeteförenakunnamöjligheternaförbättra att

förvärvsavbrott.efterarbetsmarknadenåterinträdet påunderlätta

uttryck itillkommitochrådsmötet i Essenföljt pådetBåde somgenom
vill-skildademedvetenhetpå attvisarkommissionens omenprogram,

måstearbetsmarknadenpå ävenochkvinnorför mängällerkor som
iVadsysselsättningpolitiken.generelladenbearbetas rea-somgenom
förut-ochintressemedlemsstatenenskildadenpåberoruppnåsliteten

rekommendationerna.följakunnasättningar att

rörlighetenfria ettDen7.6 ur

könsperspektiv
analyseras1992:19SOU1992Långtidsutredningentillbilaga 16I

dimensionensociala ettintegration och denekonomiskeffekter urav
medlem-eventuellainför SverigesskeddeAnalysenkvinnoperspektiv.

vadeffekterintegrationensfrågorpåsökteochi EUskap omsvara
SverigeirelativlönemaFörändringarrörligheten.friagäller den av
mellanskillnaderökadeinnebärakommaenligtkunde attrapporten

ökadförväntadeslågutbildade kvinnorkvinnor. Förolika enavgrupper
relativ-till lägretendensarbetskraft, ochinvandradfrånkonkurrens en

rörlighetökadförväntadeskvinnornahögutbildadede gelöner. För en
förbättradochrelativlönerarbetsmarknad, högretilltillgång störreen

utbildning.deraspåavkastning
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Utvidgningen framställer alternativ. Här ökat utbud på denär ettnya
svenska arbetsmarknaden både kvalificerade och kvinnor medmänav
betydligt lägre löneanspråk de svenska sannolikt. inte längreDetän är
fråga kvalificerad svensk arbetskraft skall lämna landetatt utanom om

de får konkurrens från andra länder däri Sverige, konkurrenternaatt
kan ha likvärdig utbildning och betydligt lägre lönekrav denän svens-
ka. Språkfrågan sannolikt den komplikationen.är största

framgårSom kapitel kan under förutsättningar5 vissa anställdaav
inom flera olika sektorer arbetsmarknaden förväntapå ökad konkur-sig

invandrad arbetskraft. friaDen rörligheten berör dessutom båderens av
egenföretagare, anställda tjänster och innebär effekternasamt att av en
fri rörlighet för dessa kategorier kan uppträda olika former ochi inom
olika delar arbetsmarknaden samtidigt. Egenföretagare och ent-av

kan förväntas konkurrera inom såväl bygg- städbran-reprenörer som
schen. Anställda inom detaljhandel, vård och kan konkurrensomsorg

tillfälligt anställd invandrad arbetskraft. Såväl kvinnodomineradeav
mansdominerade sektorer arbetsmarknaden kommer utsättasattsom av

för konkurrens från har lönekrav långt under den svenskapersoner som
arbetskraftens se vidare avsnitt 7.11.

Reproduktion och mobilitet7.6.1

till skillnaderEn orsakerna mellan kvinnor och i rörlighets-mänav
kvinnornas huvudansvar för det reproduktiva arbetet. Medmönster är

reproduktivt arbete hälso- och sjukvård, undervisning,avses omsorg,
dvs. verksamheter upprätthålla och återskapa de mänskli-attsom avser

detta arbete mellan olika län-Hur organiserat varierarärga resurserna.
der. Både organiseringen och i vilka former det utförs påverkar kvin-

möjlighet den friautnyttja rörligheten.attnors
utförs barn offentligI Sverige och gamla till del istoromsorg om

och utanför medan uppgifterregi, hemmet, dessa i andra länder ofta
utförs familjen och hemmetsinom Vanligen det kvinnornaärav ram.

utför arbete,detta antingen avlönat eller oavlönat arbete.som som som
i länder där utanför hemmet har kvin-Men organiserasäven omsorgen

i allmänhet det för det oavlönade reproduktivastörsta ansvaretnorna
arbetet hemmet. Möjligheterna kombinera familj förvärvsar-i ochatt
bete starkt. länder finnsvarierar I vissa inbyggd flexibilitet inomen
anställningskontraktets tillåter betald frånvaro på grundt.ex.ram som

barnafödande, eller vård sjukt bam. föräldraför-I Sverige utgörav av
säkring, till ledighet för vård barn exempel på dennarätt typav av
flexibilitet. andra länder inte denna möjlighet och kvinnorsI ges an-
knytning till arbetsmarknaden fragmentarisk och osäker.är mer
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arbe-osäkraochtillfälligamarginaliseras ikvinnorundvikaFör attatt
mark-den inreflexibilitet inomökadpåkravenviktigtdet attärten en

anställ-flexibilitet inompåavregleringpåbaserasnaden inte utan en
ningskontraktens ram.

mellanförtsdialogden parternaochdimensionensocialaDen som
be-regleringararbetstagare. Deindividenhandlathar somsomom

individens rättig-främstbetänkandei vårt röroch 4kapitel 3skrivs i
röranderegleringamagällerförhållandeSammaarbetstagare.heter som

rörlighet.arbetskraftenssamband medrättigheter isociala
Kvinnokom-EU-parlamentetspresenterade1990-taletbörjanI av

ocharbetsmarknadenpåsituationkvinnornasbeskrivningmitté aven
friadenanvända sigförutsättningarkvinnors attdiskussion avomen

organiseradpåA3-0112/92. BristenParliamentEuropeanrörligheten
gjordeinflyttningsländemaiarbetstiderregleradebarnomsorg, m.m.

familjesitua-principiforfrihet oavsetttill mänrörlighetenfriaden en
knappastgick den ut-hemmavarande barn attmedkvinnortion. För

ytterliga-medföljande. Enrolleniförutomenligtnyttja, rapporten, som
förbromsfungeraderörlighetlägrekvinnorsslutsats som enattvarre
till-få fullocharbetsplatsernapåutveckling atttillmöjligheterderas

rörlighetenfriadenmarknaden. Förden inre attarbete påtillgång
detkrävdes ävenför kvinnorna attmöjlighetreellbliskulle kunna en

marknaden.den inreinomvård ochfördelningjämnfinns omsorgaven

europeiskadeskillnader iKönsvisa7.7

migrationsrörelsema

områdebrettMigrationsforskning ett7.7.1

vetenskapligaolika ämnes-mångafinns inommigrationForskning om
Under devarierar.studiernapåinriktingeninnebärområden. Det att

förtraditionerbyggtakademiskaolikahar ämnenårenlOO uppsenaste
demografi,Antropologi,flyttningsrörelser.människors na-studier av

någrasociologiochstatsvetenskap ärjuridik,geografi,tionalekonomi,
sig åtskiljerfrågeställningarochAnalyserde viktigaste ämnena.av

huvudfrågeställningen ärOmutvecklats.olikademellan ansatser som
tilllandmigrationsflöden från ettpå ettoch riktningstorlekförklaraatt

befolkningsrö-ochländernaolikadestuderarenheternablirannat man
vilkaförklaraÄr gällerdetsådäremot attdettid. att somrelserna över

levnadsbetingelser ärderaskvar trots attvilkaochflyttar stannarsom
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likartade, blir analysenheten den enskilda individen och hushållet,
European Migration Observatory 1994. kanVi det utvecklatssäga att

Åtvå analytiskt åtskilda inom migrationsforskningen.rätt ansatser ena
sidan studier koncentrerarmed sig på behandla rörligheten ochattsom
dess orsaker på malcronivå, dvs. på övergripande samhällelig nivåen

Ådär frågorna behandlar storlek och inriktning på flyttningsrörelsema.
andra sidan finns det studier behandlar mikronivån och den enskil-som
da individens överväganden och beslut och där frågorna går in påmer
nödvändiga förutsättningar för individen skall flytta.att

det blivit nödvändigtSuccessivt har kombinera de bådaatt ansatser-
de socialaHushållen och nätverken har därvid blivit betydelsefullana.

enheter analyserna. sociala nätverken bidrar till förklara bådei De att
varför flyttningar och varför de fortsätter.uppstår

migrationstalLåga7.7.2

Migrationen har varit förhållandevis låg mellan EU-ländema sedan
slutet 1980-talet. perioden till utgjordeFör 1987 1991 männenav un-
gefár dem flyttade till EU-land för60 procent ett annat att ta ettav som
arbete Employmentoch kvinnorna 40 in 1993.Europeprocent

uppgifter flyttningar uppdelatOECD-statistiken inte på kvinnorger om
och män.

de elva kandidatländema, Polen, och Rumänien,För Ungerntre av
erhållit emigrationsuppgifterhar utredningen immigrations- och upp-

visade det fler kvinnordelade på kön. in-Dessa än mänatt var som
vandrade till medan fler kvinnor flyttadeSverige 1995, män än ut ur

invandrade till från kandi-landet. Sammanlagt 2 300 Sverigepersoner
Antalet utvandrade från till dessadatländerna detta år. Sverigesom

länder invandringen till från Polen,823. Störst Sverige Rumä-var var
Estland. migrationstal hurnien och Dessa ingentingsäger storom

fri arbetskraftsinvandring.migrationen kan tänkas bli vid antyderDeen
förhållandevis starka kontakter mellan dessamöjligen det existeraratt

länder och Sverige.
Erfarenheter från tidigare utvidgningar visar migrations-att

rörelsema inte varit Av EU-kommissionens utvärdering denstora. av
effektivitet framgårinre marknadens följder och det inte skett någonatt

arbetskraftomflyttning 1996. stället har enligtIstörre rapportenav
handeln mellan medlemsstaterna och ökat till följdpenningströmmama

den inre marknaden.av
inskränker sig till vissa yrkesgrupperMigrationen såsom ipersoner

chefsposition, specialiserade tekniker kontraktsanställda byggnads-och
arbetare. Samtidigt påpekas migrationen märkts i gränsområ-att mest
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dena. rörlighet tordeDenna dock omfatta andra yrkesgruppertyp änav
dem kommissionens pekar på framträdande. Denrapport mestsom som
kortfattade redogörelsen kommissionensi konsekvensernarapport om

den fria rörligheten vid etablerandet den inre marknaden åter-av av
speglar sannolikt svårigheterna finna tillförlitlig statistikatt som anger
de reella migrationsrörelsema.

Migration i perspektiv7.7.3 öst-västett

till utredningen behandlar Wuokko KnockeI expertrapportemaen av
från till och frågar vilken roll kvin-migrationsrörelser sigöst väst som

har detta sammanhang. Som framgått tidigare redogörelserinorna av
föregående data antal, ochsåväl i detta kapitel i ärsom om ursprung

migrationsflödena mycket osäkra den intematio-sammansättning iav
kommer människors rörlighetsmönster änd-nella statistiken. Därtill att

traditionell framträder rörlighetsmöns-stället för migrationIrats. nya
framträdandeolika migrationsforrner blivitExempel på är;ter. som

vandringshandel,eller rotationsmigration, ellercirkulations- gräns- ar-
arbetspendling, sexhandel och äktenskapsförmedling.betsturism,

från inträffat. Iställetmassinvandringen har intehotandeDen öst är
för för-beredda brytamänniskor i Centraleuropa temporärt attatt upp

för kunna bo kvar hemländer.bättra försörjning i sina Desin att tempo-
har utvecklats mellan Polen, Tjeckien, Slova-migrationsmönstrenrära

tillfälliga uppbrottet påOfta bygger detkien, och Västeuropa.Ungern
familj kommernätverk ellerdet finns överensettatt en som om vem

för tid. Därtill kommer möjligheternalämpligast kan flytta attensom
Tyskland och andraför invandring och reguljärt arbete i EU-idag

finns tecken tyder arbetstu-länder starkt begränsade. påDetär attsom
speciell form rörlighet för kvin-eller pendlingrism är en av som passar

för barn och familj.till utsträckning på derasDet beror stor ansvarnor.
både rådandemigrationsrörelsema bestäms i hög grad soci-De avnya

finns de län-hemlandet och den arbete iala könsmönster i typ av som
denflyttar. Arbetstillfällena finns framför allt inomder dit de temporärt

hushålls-tjänstesektom, restaurangnäringen, den privataprivata t.ex.
kombina-finns exempel hur arbetsdelning isektorn och vården. påHär

Östutvecklas bland kvinnor från syssel-med rotationsmigrationtion
hushållssektom och vården iinom privata Väst.satta

Central- ochaktuella trender i migrationen iOECD:sI rapport om
ÄvenÖsteuropa dessa viktiga.betraktas migrationsmönsternya som

förväntade migrationsflödet frånhär påtalas det öst västmotatt stora
Migrationsflödena har sedan ställethar inträffat. minskat 1993,inte i

omfattning. ytterligarede flyttningama ökat i Tvåhar temporära ten-
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återvänder tilletniska sinadels olikaviktiga,denser är att ur-grupper
Östeuropa knutpunkthar blivit iCentral- ochdelssprungsländer, att

tilli Asienliggande längrefrån regionertransitrnigrationen österut t.ex.
Nordamerika.eller iEuropaländer i antingen västra

ocharbetsförhållandenFörändringar7.8 av

iochför kvinnorrättighetersociala män

kandidatländerna

transfor-underEstlandantologi kvinnor ipubliceradnyligenI omen
ställerekonomiska ordningenförändradedenhurbeskrivsmationen

arbetet,reproduktiva1996.Lauristin Detkrav på kvinnorna om-nya
kvinnornashushållsarbeteochför barnoch är ansvar.nuansvarsorg

där kvin-förhållandenekonomiskahårdarefamiljernaerfarSamtidigt
35 årarbetsmarknaden. Attsvårigheter på överökademöter varanorna

på arbets-konkurreradet gällernackdeltillbarnoch ha när attäratt
familj deochbetyder barnkvinnorestniskamånga attmarknaden. För

utbildadeförståeligtdärförarbetsmarknaden. Det attlämna ärmåste
födelsetalenochskaffa barntvekan påmed viss attkvinnor attser

kraftigt.sjunkit

baltiskadeutvecklingstendenser iViktiga7.8.1

och Polenstaterna

deltagarländemaproduceradekvinnokonferens i BeijingInför FN:s
förpolitiska situationsociala ochekonomiska,kvinnorsrapporter om

frånnationelladeliggerdetta avsnittland. rapporternarespektive I
medtillsammansunderlag,PolenochLettland, LitauenEstland, som

VärldsbankenEU-parlamentet,till UNDP,statistik,offentlig rapporter
forskningsrapporter.olikaoch

kvinnor-samstämmiga ifyra ländernafrån de attärFN-rapporterna
demokratiskaekonomiska ochdenförhögt prisbetalahar fått ettna

konstate-innebärkommunistländerna. Dettafornade ettutvecklingen i
forna regimen.till denåtergåönskanoch interande fakta attenav

ekonomiskaökadetillhar bidragitordningenekonomiskaDen nya
minskad of-ochsysselsättningsstrukturförändradsamhället,klyftor i
förlorattill barnomsorg. Demöjligheter mestfentlig service, t.ex. som

ochyrkesutbildning möj-arbetaryrken,kvinnor ilågutbildade utanär
följa denvillkvinnor1997.Kandolin Dearbetefålighet extraatt som

detfamiljen kan inteimed försörjare görafamiljeideologin avennya
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skäl. Medan de vill förvärvsarbeta har fått svå-ekonomiska storasom
offentliga, dvsrigheter grund den nedskuma till de statliga före-på av

kombinationen familjknutna, klara och bam.tagen attomsorgen av

haft hög sysselsättningsgrad underEstland har kvinnorna mångaI en
kvinnorna arbetskraften, enligtUnder utgjorde 51,3år. 1989 procent av

arbetskraftsundersökningenunder publicerade första estniskaden 1997
Under perioden 1989 till 1994 minskade kvinnornasELFS 1995. sys-

och med Fördel-selsättning med 15,6 4,8männensprocent procent.
har förändrats grunddragde sysselsatta på sektorer inte i sinaningen av

såväl de sysselsatta blandunder andelar blandperioden. Männens som
förklaras kvinnor-ökade under perioden, vilket kande arbetslösa attav

lämnade arbetsmarknaden. Fortfarande arbetarökad utsträckningina
offentliga sektorn och till förhållandevisestländare i den envarannan

lön.låg
År hade kvinnorna i genomsnitt 691994 männensprocent av ge-

den nationella till Beijing. Förnomsnittliga lönenivå, enligt rapporten
till motsvarande fördomare uppgick lönen 71kvinnlig män;procent av

och icke facklärda kvinnligakvinnliga journalister hade 80 procent
genomsnittliga lönenivå. politiskaDenarbetare 76 männensprocent av

värderingar ochoch kvinnorssfären domineras synsätt ärmän,av
spelarobetalda arbeteaccepterade, enligt Kvinnorsmindre rapporten.

familjernas överlevnadsstrategi.de enskildaviktig roll ien
tilllikartat den lettiska Bei-beskrivs på iSituationen sätt rapporten

knapphändigt,underlaget mycketjing-konferensen. statistiskaDet var
framställanstatistik vid tiden för ikönsuppdeladeftersom rapportens

centralbyrå publiceradesaknades. Lettlands statistiskaheltdet närmaste
novemberfrån arbetskraftsundersökning iunder data1997 vissa en

arbetsmarknadsstatus förinnehåller uppgifterFöljande tabell1996. om
harEstland och Lettland 1996. inte varitoch i 1994 Detkvinnor män

får härdessa data, deutredningen analyseramöjligt för närmare utanatt
utveckla dede baltiskatagits iillustrera de initiativ attstaterna ar-som

betsmarknadstatistiska mätningarna.
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Estland 1994 ochför kvinnor ochArbetsmarknadsstatusTabell i7:1 män
andelarbetskraftsundersökningar,respektive landsenligtLettland 1996, av

ålder.arbetsförbefolkningen i

LettlandLettlandEstlandEstlandArbetsmark-
1996199619941994nadsstatus

kvinnorkvinnor mänmän
56,642,472,058,9Sysselsatt
13,29,25,0 5,7Arbetssökande

arbetskraf-i
30,248,522,336,0ten
100100100100Totalt

of Estonia, Tal-Statistical OfficeSurvey 1995.Labour ForceKälla: Estonian
StatisticalCentral Bu-Statistical portrait,andLatvianlinn 1997, women men:

1997Latvia, Rigaofreau

medanår, ibefolkningen 16- 69omfattarundersökningenestniskaDen
Underoch däröver.alla 15 åringårundersökningenlettiska ärden som
iminskat Lett-sysselsättning1990-talet har kvinnors ävenbörjan av

kvin-framgårkönsuppdelade statistikenexisterande attdenland. Av
anställdaoch demtjänstesektomarbetar inomfrämst varsomavnorna

Motsvarandekvinnor.80sjukvårdochhälso- procentinom övervar
hotell- ochinomutbildningssektom 78inomandel kvinnor procent;var

sektorerdessaInomandelen kvinnor 71 procent. varrestaurang var
medianlön,kvinnorsTotaltlägst.medianlönkvinnors settäven varsom

lettiskadenenligtomkring 771994, männens,börjani procent avav
Beijing-rapporten.

Problemet medLitauen.liknande ibeskrivs påFörhållandena sätt
marknad-tillomvandlingenmedochförsvann inte idubbelarbetehårt
kvinnornaidealnäring åtsjälvständigheten attsekonomi. omnyagav

lockade. Dettahemmafrutillvaronoch barn,familjskulle sigta soman
för klara sigarbetaflesta måstefåtal, deförmöjligt attblev bara ett

År arbetskraften,majoritetutgjorde kvinnornaekonomiskt. 1994 aven
högrenågotarbetslöshetstal än männens.relativaoch deras var

såväl pri-sysselsättningsandelar inomhögakvinnornasPolen harI
utbildningsnivåhögreharKvinnornaänstesektor.offentligvat ensom

År kvinnor-ekonomiskt aktivadehade1994 51 procentän männen. av
36blandmotsvarande andelutbildning, männenhögre var pro-na en

blandbland kvinnorfortfarande högre mänänArbetslösheten ärcent.
långtidsarbetslöshet. Enomfattningdrabbas ikvinnornaoch större av

ofta honföljandebeskrivs påPolen ärkvinna i sätt:arbetslös ung, un-
avskedad igymnasieutbildning,yrkesutbildning ellermedder år,35 en
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arbetslösregistrerad iochmassuppsägningar änmedsamband mersom
år.ett

Kvinnorepresentation

dehög representationförhållandevishade kvinnorna1989/90Före en
faktiskadock låg denprocent,omkring 30församlingarnanationella

tabellföljandeIhögstakommunistpartietshosbeslutsmakten organ.
församlingarnabeslutandede nationellaikvinnorepresentationenanges

kandi-valendemokratiska iförstauttryck i detillde kom sex avsom
datländema.

valda parlamentetdemokratisktdet förstaTabell i7.2. Kvinnorepresentation
kandidatländer.antalfall,efter kommunismens i ett

Kvinnorepr.Land procent
3,6Bulgarien
9,0Tjeckoslovakien
7,0Ungern
4,0Rumänien

1Litauen
6,7Estland

Parlia-portrait. EuropeanWomen: Aand EuropeanCentral EasternKälla:
W-8.Rights Series.Women’sment.

kvinnorepre-1996parlamenttill Litauensvaletbör i stegNoteras att
kvinnorepresenrationenlåga ärDentill 18,5sentationen procent. na-

i ekonomiskillnadernade könsvisaläge därproblem iturligtvis ettett
utvecklingen i Litau-Samtidigt illustreraröka.arbetslivetoch attutser

snabbt.förhållandevisförändringarskekandetatten

Beijing-konferensenefterhäntVad har7.9

medlems-handlingsplan för FN:sBeijingFN-konferensen i antog en
allaskalljämställdhetsarbetetHuvudstrateginländer. att genomsyravar

genombrott.fick sitt"mainstreaming"områden. Begreppetpolitiska
aktionsplanantagitbaltiskadedet endaLitauen staternaär ensomav

1995.besluten i Beijinguppföljning avsom
jämställdhetslag. LitauenIhar idagländernabaltiskadeInget enav

samråd med denjämställdhetslag 1995 itillutkastdockutarbetades ett
arbets-parlamentariskkvinnofrågor. Enirådgivarendåvarande statliga

17-14375
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tillförslag jim-uppgift utarbetahar ihar tillsatts, ettattsomgrupp
har granskatSvenska JämOfrån utkastet.utgåendeställdhetslag ett

från Polen.jämställdhetslagutkast till
organisationuppbyggnadenpågåroch LitauenEstlandbådeI av en

för järn-socialministemEstniskajämställdhetsarbete.för ansvarar
jämställd-enhet förhar inrättatsvid ministerietochställdhetsfrågor en

och dis-jämställdhetsfrågorföruppgifttillharhet. Enheten att svara
idagharjämställdhetsombudstjänst. Litaueninrättandetkuterar enav

jämställdhetsfrågor. Lett-förregeringenrådgivare ansvararsomen
för jim-nationell organisationellerjämställdhetslagland har ingen

ställdhetsfrågor.
universitetetdet vidkvinnoforskningsinstitut,finns tvåEstlandI ena

högskola. 1997pedagogiska HöstenTallinnsandra ioch deti Tartu
Lettlands Univer-vidkvinnoforslmingsinstitut inrättaskommer attett

och iVilniusikvinnoforslcningsinstitut, etttvåfinns ettLitauensitet. I
tillharVilniusiKvinnoresurscentrumDärtill finnsKaunas. ett som

infonnationsbank.databas ochstatistiskupprätthållauppgift att enen
nordisk-denpaneldebatt påavslutandeisummeringenVid en

föranförde ministernaugusti 1997,iValmierakonferensen ibaltiska
överträdelsernågraförekomdet inte motLettlandvälfárdsfrågor i att

årunderförändringenviktigasteLettland. Denjämställdheten i senare
kvinnorlaghonom rättenligtämställdhetsområdetpå j som gavenvar

bussförare.bliatt
inträffat änd-egentligeningentingmenadedeltagareAndra att som

förredogjordesocialministerEstlandsförhållanden.existeranderat
anställs tilloch kvinnorochkvinnormellan män attlöneskillnadema

tenderardagslägetikvinnormenade attHonlöner attlägre män.än
påbörjamödandetsjälva inte värtde attochpå enmän attrösta anser

1997.Valmierakarriär.politisk report

slagsallavskaffandekonventionFN:s7.9.1 avom
CEDAWkvinnordiskriminering av

avskaffan-konventionratificerat FN:sharländernabaltiskaAlla de om
SÖ CEDAW1980:8jfrkvinnordiskrimineringslagsalldet avav

måsteutredningkonventionen. En görasuppfyllapåarbetaroch attnu
FN—konven-ratificeratlandrespektiveisituationkvinnors somom

konventionen,ratiñceratharbaltiskadeAllaifråga. staternationen men
Även ratifi-harPolenuppföljningsrapport.Lettland har gjortendast en

konventionen.cerat
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från Agenda 2000slutsatserna7.10

juli Agenda 2000,presenterade i mitten 1997EU-kommissionen av
de problemförslag till lösningarlägesbeskrivning samt av somen -

kommande utvidgningen. Somsamband med dentänkas uppstå ikan
framtid fogades tio kommission-unionensbilaga till dokumenten om

kandiderar till medlemskap.de ländersyttranden för som
grundläggande förutsättning-påpekas deEstlandyttrandetI attom

och täcks denmellan kvinnorför icke-diskriminering män est-avarna
rättigheternafrån där de mänskliganiska konstitutionen 1992, garante-
påpekas den anti-ratificerat DockEstland har CEDAW. attävenras.

problemanvänds praktiken. Speciellainte idiskriminerande principen
könsdiskriminerandelön för lika arbete och igäller likafinns detnär

avseende föräld-behöverpåpekas anpassningarreklam. Det görasatt
raledighet för fäder.

och Polenyttranden rörande Lettland, LitauenkommissionensI
mänskliga rättighe-för Estland.kommentar Deåterfinns somsamma

for-allagrundlagen och konventionFN:s motgaranterasterna genom
kvinnordiskriminering är antagen.gentemotmer av

jämställd-land på behovetpekar för någotinteKommissionen av
för undanröja diskriminering iaktiva åtgärderhetslagstiftning eller att

existerandeenligt de jim-anställningenoch säkerhet ilönesättning
länderyttrandenaanförs de särskildaheller iställdhetsdirektiven. Inte

praktiken.skall tillämpas imainstreaminghur
kom-framtida inriktningstrukturfondemasAngående presenterar

antalet mål mins-förslag innebärAgenda 2000missionen i attett som
riktade tillmålen regionala måldefrån till Tvåkas sju ärtretre. re-av

ekonomiskaomfattandeutvecklade eller hargioner är svagt somsom
arbets-tredje målet utbildning,problem.strukturella Detoch avser

specielloch riktat till någonoch omskolning intemarknadspolitik är
skalljämställdhettredje målsättningdennatypregion. Inom attanges

ansökar-skall miljarder kommaAgenda 45 ECUbeaktas. Enligt 2000
med miljard år ochfrån och med år 2000, lländema tillgodo ansö-per

stödet skall gå tillhand föreslår kommissionenkarland. förstaI attatt
och miljöområdena.infrastruktur Detinombygga är ut-transport-upp

bör verka för dettaden svenska regeringenmeningredningens attatt
föras under begreppet socialområden kan inriktasstöd även mot som

och hälsovård, detskolor, barnomsorginfrastruktur såsom attsamt
område för strukturfondemasblir prioriterattredje målområdet ett

jämställdhetsaspektema särskiltkandidatländema, därverksamhet i
skall beaktas.

kritikerna mainstreaming påpe-uppenbar risk,finnsDet som aven
dejämställdhetsfrågorna bort, ingårkat, tappasatt gemen-om som en
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det samtidigt hur målsättningar-allmän formulering, utan att angessam
skall uppnås.i praktikenna

jämställdhetsperspektiv har inteoch sysselsättningEkonomi ettur
behandla länderyttran-område för kommissionen iprioriterat attettvar

yttranden hur kommis-från dessaheller det möjligtdena. Inte är att se
uppfyllakandidatländema skall kunna EU:stänktsionen sig att gemen-

likalika lön för arbeteområdet, det gällerregelverk på när avsamma
arbetslivetolika områdenkönenlikabehandling inomvärde och avav

7.4.1.se avsnitt

ocharbetslivför svensktKonsekvenser7.11

arbetsmarknadsvensk

arbetsmarknaden undersituation påför kvinnorsRedogörelsen senare
arbetskraften stårkvinnligaproblem dendel depekar påår somaven

kvin-kandidatländer. mångaFöroch övrigabaltiskainför i de staterna
bam.arbete eller Deantingenalternativenbarnafödande åldrari ärnor

följdbefolkningsminskning inaturligfödelsetalen, medlåga somen
någotsikt skulle uppstådet på längreför stör-länder, talar inteflera att

emigrationstryck.re
sådana emi-bliför enskildaförhållandenakan attDäremot grupper

har nå-inteminoritetsgruppemaolikaalternativ. Degration är ett som
nuvarandemedborgarskap i sinaoch saknarförankringstabilgon

professor Göran Hoppevilketsådanhemländer kan pe-grupp,envara
Yrkesutbil-betänkande.dettaBilagan tillsesinkar på i expertrappoit
det områdearbetemöjlighet få inomharintedade kvinnor attsomunga

potentiell migrationsgrupp. Atttill kan ocksåutbildat sig vara enman
Baltikummellanutveckla sigskullemigrationsmönstertypsamma av

gällerdetPolen och Sverigemellan näridag existeraroch Sverige som
rörlighet förmed frilägeför otroligt ihållaskan intearbetsturism, ett

arbetskraft.
till förhål-kankandidatländemaarbetskraft frånkvinnligUtbildad

pri-anställningar inomtänkassvenska lönerlåga temporäralandevis ta
arbetsmarknadenkönsuppdelningen på ärEftersomtjänstearbete.vat

väl möj-kan det mycketkandidatländemaoch iSverigelikartad i vara
arbetskraft fråninflyttadkonkurrenskansvenska kvinnorligt att av

kanPåtilltagande avreglering.med sättlägeländer idessa ett samma
tradi-arbetskraftinvandrad inomkonkurrensfå ökadsvenska män av

områdeByggsektommansdominerade områden. är etttionellt som
regleradfortsättningsvispåframgårkapitel Däri även attnämns en

kollektivavtal, där lönernaarbetsmarknad med sättssvenska genom
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sannolikt ökat in-det mindreförhandlingar mellan är ettattparterna
arbetskraft. Påinvandradtill reell ökningvandringstryck leder enaven

individuellt och däravreglerad arbetsmarknad, där lönernaalltmer sätts
kanblir situationen Därminskar omfattning,kollektivavtal i annan.

arbetskraf-inhemskaunder denarbetskraft hög grad bjudainvandrad i
lönenivåer.tens

och anställningsvillkor in-lönerinvandrade kvinnorOm accepterar
svenska kvinnorarbetsmarknaden, intepåoreglerade nischer somom
för ökad invand-förutsättningarfinns naturligtvistänkaskan acceptera,

cirkulations- eller rotations-formernapå deExemplenring. avnya
möjligheten. Efter-denexpertbilaga pekar påfinns i 2migration som

utsträckninghögoffentliga sektorn i mycketdenanställda inomdesom
skulle skesannolikt konkurrensenförefaller det inteorganiserade attär

vård ochdelararbetsmarknaden. däremotOmoffentligapå den om-av
Sverigehushållen, dvs.de enskildaläggs påutsträckningi ökad attsorg

ikommer situationenvälfärdsmodellen,kontinentala ettsig dennärmar
öka ocharbetskraft kanicke-organiseradpåEfterfråganläge.annat

arbetskraftsinvandringen.reelladärmed denäven

konsekvensersocialaNegativa

explosionsartade ök-denuppmärksammasmåsteproblem rörEtt som
Östeuropeiska ochprostitutionCentral-ochalla deningen i staterna av

märksFinland och Sverigegränsområdena isexhandel. Iandra typer av
förtill Sverigesökerkvinnor sigredan.förhållanden Hurdessa som

hamna iundvikaskydd skallsaknar socialtochjobb atttillfälliga som
ytterli-diskuterastjänsteområdet måstesexuelladetoch iexploatering

gare.

jämställdhetsarbetetSlutsatser12 om

1995/962153prop.beslutade juni 1996iriksdagen attsvenskaDen
målskallochmellan kvinnorjämställdhet män ettfrämjandet varaav

definierasJämställdhetsmåletutvecklingssamarbete.svensktför som
mottagarländer-och imellan kvinnorjämställdhetfrämjande mänav

möjlig-rättigheter,likajämställdhet meningeniHärmedna. attavses
frågabådeochför kvinnorskyldigheter ärheter och män omen

effektivochför rättvisförutsättningochrättigheter ut-mänskliga en
veckling.
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jämställdhetsarbete deipågåendesammanfattningföljerNedan aven
statema.5baltiska

ämställdhetslagstiftningJ

kunnamedlemskapetfram tilltidenundermåsteKandidatländerna
lö-undanröja orättvisalagstiftningnationell attuppvisa avsersomen

grundläg-finnskonstitutionenoch Ikvinnormellanneskillnader män.
allmän-vilka tjänarinförda,rättighetermänskligareglergande somom

utgångspunkt imeddock intedislqimineringsförbud. gårDet attna
skalldettadomstol. Förindividuell talan iföra attreglerdessa varaen

pekarrättigheter,individuella utlagstiftningenmåstemöjligt somange
ochtydliggöraskallLagen närdiskrimineras.någondärsituationer,

skall gälla.diskrimineringsforbudetvilkamot som
kandidatländerrörande samtligayttrandenahar iEU-komissionen

EG-antidiskrimineringsreglema itäckerlagstiftningenangivit att
enskildabeaktatsärskiltintekommissioneninnebärtraktatet. Detta att

arbets-pådiskrimineringrörandetalanförakunnaindividers rätt att
marknaden.

jämställdhetsfrågoriutbildningSkolning och

jämställd-Estland planerarSocialministeriet ividJämställdhetsenheten
utvecklaskallEstland. Först ettiolikaförhetsskolning mangrupper

politiker.blandochministerierpånyckelpersonerförutbildningspaket
lokalatill deochtill regionernavidgasutbildningenskallDärefter

jämställdhets-grundkunskap iMålsättningenmyndigheterna. är att ge
och FN.innebär inom EUvad detochnationell nivå,frågor på även

bådetillkunskapsöveriöringochutbildnings-iviktigtDet att ar-är
företag,inklusiveorganisationer,privataochbetsmarknadens parter

aktivt jäm-betydelsenframföramyndigheter ettoffentligatill avsamt
ASS,AMV,myndigheter,svenskaOlika t.ex.ställdhetsarbete. som
verk-redanochsammanhangdettaaktörer iviktigaoch SIDARFV är

ochinstitutionerför byggakandidatländemaflera atti uppavsamma
infrastruktur.fungerandeen

koordinatornordiskPeltonen,från Carita5 erhållitsharavsnitttill dettaMaterial
Dialogue’and inMenjämställdhetskonferensen ‘Womenbaltisk-nordiskafor den

1997.augustiLettland 7-10Valmiera,i
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Utbildning och forskning

Idag råder det brist på utbildningsmaterial depå nationella språken. Det
finns behov trycka material kvinnors ochett stort att mänsav upp om
situation i samhället inom olika områden. Debatten mansrollen ärom
långt framme Norden,i Nordiska ministerrådets är ettmansprogram
exempel. de baltiska finnsI behov forskningstaterna ett stort av om
kvinnors och förhållanden i samhället. Sveriges kundemäns insats inte
minst fungera samarbetspartner med baltiska forskare ochattvara som
utredare.

Sexualupplysning

Alla de baltiska har behov sexualupplysning. Idagstaterna ett stort av
finns utbud pornografi, faktalitteraturlite ochett stort ytterstav men
informationsmaterial samlevnad, sexualitet och preventivmedel.om
Antalet aborter i mitten 1990-talet högre födslarantalet bådeänvar av

Estlandi och Lettland. Orsakerna till det antalet aborter bris-stora är
tande kunskaper i sexualupplysningsfrågor och höga kostnader för pre-
ventivmedel. dolda ochDen prostitutionen har ökat och därmedöppna

antalet fall olika könssjukdomar. deI baltiska ochäven istaternaav
samtliga baltiska huvudstäder har AIDS stödcentra upprättats som ar-
betar med sexualupplysning bland ungdomar och kvinnor försörjersom
sig inom sexindustrin.

13 Slutsatser

Övergången från det kommunistiska till marknadsekonomisystemet
har påverkat kvinnor och olikapå regelverkOm EG:s rörandemän sätt.
jämställheten skall kunna bidra till förbättra levnadsförhållandenaatt
för kvinnor och i kandidatländema måste det finns ordentligtmän ett
stöd från kommissionens sida och oberoende uppföljning. FN-en
konventionen avskaffande all slags diskriminering kvinnorom av av
och Europarådets sociala stadga har i allt väsentligt innebördsamma

ILO-konventionen 100 som kandidatländema ratificerat ochsom nr
EG-rätten. På jämställdhetsområdet finns falli många adekvat lag-en
stiftning. denDet praktiska tillämpningen saknas, både kandi-iär som
datländema och de nuvarande medlemsländerna.

Under förberedelsetiden fram till inträdestidpunkten kontinuer-bör
liga och oberoende uppföljningar kvinnors och positio-göras mänsav

i arbets- och samhällsliv. Förberedelsearbetet skall ettner somses suc-
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skall enligtJämställdhetsfrågomamedlemskap.tillnärmandecessivt ett
politiskaochekonomiskaandramedAmsterdamtraktatet integreras

frågor.
utredningenföreslårområdet attpåutvecklingenstödjaFör att

ombuds-speciellinrättandettillinitiativregeringensvenska tar av en
oberoendemedsamarbeteiEU-nivåpåmannainstitution repre-som

utvecklingengranskarochstödjerföljer,kandidatländemaförsentanter
bemärkelse. För-vidområdet isocialaoch detjämställhetsområdetpå

kapitel 12.vidare ibehandlasslaget
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och denmarknadeninre8 Den

trygghetensociala

Inledningl

skall den särskildatill denna utredningdirektivenSom framgår utre-av
arbetsmark-effekter påbehandla den fria rörlighetensendastdaren inte

skallsociala tryggheteneffekterna för denarbetsliv. Ocksånaden och
kapitelbedömas. sker i 8-11.analyseras och Detta

medborgar-fria rörlighet innebärBestämmelserna attpersonersom
arbetsmarknaden i övrigatillträde tillEU-medlemsstati ägerna en

med-för landetsvillkor gällerpåEU-medlemsländer egnasamma som
i frågamedborgareskall behandlas landetsdeochborgare egnasom

omfattarLikabehandlingsprincipenoch arbetsvillkor.anställnings-om
innebördenfördetta kapitel redogörstryggheten. Isocialadenäven av

de konsekvenserbedömningkapitel följer såförmåner. 9dessa I aven
medlemsstaternarelationer till deoch Sverigesför Sverigedetta får nya

konsekven-översiktkapitelanslutningen. 10för Ivid tiden avges en
kandidatländema. Ettvälfárdssystemen isocialaför de ten-merserna

utvdgningenlångsiktiga konsekvensernadetativt avomresonemang
följer i kapitel ll.

regelverk på den soci-förredogörelse EG:slämnasavsnitt 8.2I en
vid tillämp-konsekvenserVidare berörs vissaala trygghetens område.

avsnitt 8.3svenska lagstiftningen. Idenregelverk pådettaningen av
vidvårdfönnånerregelverkbestämmelser i EG:sredovisas särskilt om

redogörelseföljer kortfattadavsnitt 8.4sjukdom och moderskap. I en
och dessmellan EGassociationsavtal ingåttsför de Europaavtal som

kandidatländema.medlemsstater och
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flyttarSocial trygghet för8.2 personer som

gemenskapeninom

för social trygghetsamordningEG-regler för systemenav

rättsakter,finns huvudsakligen i tvåområdeEG-reglerna på detta
kallad för-1408/71 nedanförordning EEGnämligen dels rådets nr -

för social trygghettillämpningenordningen närsystemen an-avom-
flyttarfamiljemedlemmar inomeller derasegenföretagareställda, ge-

574/72 tillämpningförordning EEGrådetsmenskapen dels avomnr
har ändrats och1408/71. Nämnda förordningarförordning EEG nr

februariden 1997.konsoliderats luppdaterats senast
förregelsystemförordningen finns inom EUreglerna iGenom ett

syftefor social trygghet imedlemsländemas reglersamordning attav
från land tillflyttarskydd förtillfredsställande ettett personer somge

anknytningkan ha möjligeller påinom EU sättett annatett annat som
led deniReglerna ingårlands trygghetssystem.till ettän ett sommer

medlems-medborgare iför förvärvsverksammafria rörligheten ärsom
staterna.

eventuella lagkon-lösahuvudsyftena med regelsystemetEtt är attav
med avseende påsocial trygghetförolika ländersflikter mellan systern

familje-förvärvsarbetande och derasförskyldigheterrättigheter och
län-försäkrad fleraitill i princip ingenmedlemmar äratt attsegenom

trygghet.för social Ettlandsomfattad någotallsder eller inte systernav
med-medborgare imed reglernasyfteväsentligt är garanteraattannat

arbetar ochvilket land deoberoende ilikabehandlinglemsländema av
medborgarskap.grundpådiskrimineringundanröjaatt av

bevaras ochintjänade rättigheterreglernaVidare skall garantera att
gemenska-inomhänsyn till bosättningsortutbetalasförmåner utanatt

pen.
och tillsyftar till samordning inteförordningeniBestämmelserna

trygghet. Med-för socialmedlemsländemasharmonisering systemav
skallförsäkringssystembesluta vilkakan självalemsländema somom

förmåner.villkoren för olikade materiellaochfinnas landeti om
såda-själva lagstiftahelt friai principMedlcmsländema t.ex.attär om

förmånerförsäkrade, vilkaskallvilkafrågor varapersoner somna som
reglerbelopp för dessa,till förmåner,villkor förskall rättutges,som
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för beräkning förmånernas storlek och för hur lång tid viss för-av en
mån skall utbetalas.

Reglerna förordningen tillämpasi på omfattas för-personer som av
ordningen, dvs. anställda och egenföretagare, familjemedlem-påsamt

till sådan beger sig eller har begett frånsig ettmar en person som
medlemsland till dvs. så det finns gränsöverskri-ett annat, snart ett
dande element involverat. Förordningen täcker förflyttningaräven som
primärt harinte något med arbetskraftens fria rörlighet,göraatt t.ex.
tillfälliga besök i medlemsland det där försäk-änett annat ärpersonen
rad.

Grundprinciper

Bestämmelserna förordningen kan vila femi på huvudprinciper.sägas
endast tillämpligDessa principen lagstiftning, likabehandling-är om en

sammanläggningsprincipen,sprincipen, exportabilitetsprincipen och
proratatemporis-principen.

tillämplig lagstiftningendastPrincipen enom

skallinnebär omfattas lagstiftningen i endastDenna att etten person av
medlemsland. Principen tillämpas såväl med avseende tillpå rätten
förmåner fråga skyldigheten avgifter försäk-i betala tillatt ettomsom

för anställda/egenföretagare och för arbetsgivare.ringssystem
gällerhuvudregel skall omfattas lagstiftningenSom att en person av
det land där arbetet utförs land hansocial trygghet i i vilketoavsettom

oberoende arbetsgivaren finns eller har företag.bosatt och sittär av var
Regeln tillämplig på kortvariga anställningar eller uppdrag.ocksåär

Reglerna lagstiftning förordningen obligatoriska,tillämplig i ärom
vilket tillåtet anställd eller egenfö-innebär det i princip inte äratt att en

omfattas lagstiftning den socialalands påänretagare ett trygg-merav
försäkradhetens område. Syftet undvika både blir iär attatt en person

land och står helt socialförsäkringsskydd.än ett utanattmer en person
Anställda och egenföretagare har alltså normalt de rättigheter och

skyldigheter lagstiftningenföljer social trygghet i arbetslan-som omav
det.

dem normalt arbetar två eller flera medlemsländer gällerFör isom
särskilda bestämmelser, vilket innebära anställde omfattaskan denatt

det land där arbetsgivaren har ellerantingen lagstiftningen i sitt säteav
land där bosatt allt villkorenlagstiftningen i det han beroende på iärav

de försäkringssituationer regleras regelverket.isom
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Likabehandlingsprincipen

medlemsland ochmedborgare iden ettinnebärPrincipen äratt som
harförordningenomfattasmedlemsland ochbosatt i annatett avsom

socialförsäkringsförmå-frågaskyldigheter iochrättigheter omsamma
kanDärigenombosättningslandet.imedborgareavgifteroch somner

förut-landetmedborgarskap ilagstiftningnationellvillkor i somom
upprätthållasförmån inte gentemottillförsättning rätt person somen

fördetförhindras ocksåprincipen attGenomförordningen.omfattas av
landet förvistelse itidspå viss attställs kravförmåntill enrätt en

landetsmedlikställasskallmedlemslandfrånmedborgare annat eg-ett
medborgare.na

tillförvillkorenlagstiftafritt rättkan interntMedlemsländema om
förutsättningundertrygghet,socialförlandetsenligtförmåner system
landetsbehandlas likamedlemsländerandraimedborgare egnasomatt

medborgare.
fåkantillmedlemslandfrån annatflyttar ettettAtt sompersonen

fönnånfå någonintesituationeller vissitidigareförmånerlägre än en
hanföljdtillavgiftsskyldighetomfattande attåläggsalls eller avmeren

socialförsälcringssystem, ärlandsomfattas nyttkommer ett enatt av
reglera.avseddainteförordningeni attreglerna ärkonsekvens som

Sammanläggningsprinczpen

arbetefår iellertillflyttar ettprincipenSyftet med är att sompersoner
rättigheterskall mistedärav integrundmedlemsland på omannatett

bestämmelserfinnsförordningenintjänat. Iharde tidigare omsom
bosättningsperio-elleranställnings-Försäkrings,sammanläggning av

döds-pensioner,moderskap,ochsjukdomvidförmånerfrågader i om
tidsVissfamiljefönnåner.ocharbetslöshetsförrnånerfallsersättningar,

såledesskallmedlemslandibosättningellerarbete ettförsäkring, anses
krävsdet därmedlemsland attfullgjord iden annatett omvoreomsom

för-tillförkvalifikationstid rättvissfullgjortskall havederbörande en
mån.

vissexempelviskrävsdär detsituationerbetydelse iPrincipen är av
kvali-vissellerarbetetidsvissförsäkring, atttidsvisstbosättning,tids

skallhuvudförmån utges.tagetför överfullgjfikationstid har attorts en
beaktan-medlemsland imotsvarande tid i taskan annatfall ettsådanaI

förut-grundläggandeuppfyllt. Enkravet ärprövningenvidde omav
finnsdettillämpningsammanläggningsprincipens är attförsättning
landtid iläggalandet annatförsäkringstid e.d. i attnågon samman

exempel itillbetydelseprincipenharvidkommandesvensktmed. För
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och pensions-arbetslöshetsersättningföräldrapenning,tillfråga rättom
nedan .förrnåner.se 9.2

försäkrings-hosinskrivningdagars180uppfylla kravet påFör att
försäkring fördagars240respektiveföräldrapenningtillförkassa rätt

försäkringstid ifårgarantinivån annatettföräldrapenningtill överrätt
försäkringstiden. Dettasvenskamed densammanläggasmedlemsland

föttsbarntillämpas påoch kantill Sverigegäller vid flyttning även som
föräldrarna.medtillsammansSverigetillflyttatutomlands och som

minstakrävstilläggspensionochfolkpensionsvensktillFör rätt en
eller tvåendastharbosättningstid/försäkringstid år. Den etttre somom

tillgodoräknasammanläggningfårförsäkringstid i Sverigeårs genom
villkoretuppfyllamedlemsland för treförsäkringstid i attannatett om

svenskadock på deberäknaspensionensvenskaförsäkringstid. Denårs
Sverigeförsäkringsperioder ikanmotsvarandePåförsäkringsåren. sätt

medlemsländer.andraförmåner ierhållandeförutnyttjas av

Exportabilitetsprincipen

landvilket inomiutbetalasskallförmånerinnebär oavsettPrincipen att
gäller iExportabilitetsprincipenbosatt.förmånsberättigadeden ärEU

ellerålderdominvaliditet ellervidutgårkontantförrnånerfråga somom
arbetssjukdomarellerarbetetolycksfall ividpensionerefterlevande,till

slag får intedettaKontantförmånerdödsfall.vidförmånersamt av
iberättigade bosattdenanledning ärmeddras inminskas eller attav

utbe-föransvarigtdetmedlemsland ärtill äneller flyttar annatett som
talningen.

svenskadekontantförrnåner,andra motsvararfråga t.ex.I somom
frågaiföräldrapenning,ochsjukpenningsjuklön, samtförmåner som

för-övrigabarnbidragochbarnpension samtfamiljeförmåner, dvs.om
särskildaförordningenfinns iarbetslöshetsfömiånerexempeltillmåner
medlem-förmåner iuppbärakapitel annatrespektiveregler i rätt attom

sland.
bortsemåsteexportabilitetsprincipeninnebärGenerellt attsett man
landetibosättningpåkravlagstiftningnationellvillkor ifrån alla om

där.eller intjdet landetfrån änasrättskallför fönnåner utgesatt
särskild bilagamedlemsland iomständigheter kanUnder vissa ett en

medskallinteförmånerförteclma exporterasförordningentill som
karaktär.speciellatill förmånenshänsyn
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Proratatemporis-principen

till oavkortaddenna princip kan den inte tjänat inGenom rättsom en
till medlemsland få erhålla andelförmån vid flyttning ett annat en av

till intjänandetiden. tillämpasförmån förhållande Principen påsådan i
intjänande, dvs. huvudsak pensioner.grundas på i Enförmåner som

till intjänad försäk-således till pension i proportionhar rätt enperson
medlemsland han tilldär tjänat in pension.ringstid respektivei rätt

införd svenska lagstiftningenredan iProratatemporis-principen är
utbetalas andel förhål-och tilläggspension ibåde folkpensiondå som

till änandetiden.lande intj

Personkrets

omfattasanställda och egenföretagaretillämpas påFörordningen som
eller flera medlemsländer ochlagstiftningen ieller har omfattats ettav

famil-för derasmedlemsland och gällerävenimedborgareär ettsom
medborgarskap.och efterlevandejemedlemmar oavsett

inne-egenföretagare har i förordningenanställd ochBegreppen en
förstås med begreppen i Sve-från vad normaltskiljer sigbörd somsom

Alla påsocialförsälcringsrättsliga kriterier.avgöranderige. Det är som
för sociallands nationellaomfattaseller systemsätt ettett annat av

försälcringstillhörighethardettrygghet och i systemet som an-ensom
gällerförordningen. Förordningentäcksegenföretagareställd eller av

upphörtockså demfaktiskt arbeteibarainte är utan sompersoner som
förordningen ochomfattatsde tidigare harförvärvsarbetaatt avom

Räck-till ålderspension.förvärvat rättigheterförsäkrade rättt.ex.som
förmånsslagavseende på de skildadock olika medvidden härav är som

omfattar.förordningen
förordningenomfattas iförvärvsarbetat kanaldrigPersoner avsom

anställd eller egenföretagare.familjemedlem tillegenskap av
enligttill förmånersjälvständighar ingenFamiljemedlemmar rätt

den nationellaförmåner enligthar endast tillförordningen rättutan som
egenföretagare, dvs.anställd ellerhärledas frånlagstiftningen kan en

familjemedlem-egenskaptill dem derasförmåner kan iutges avsom
självständigalands lagstiftningenligtFörmåner utgesett somsommar.

enbartomfattas förordningenalltsåförmåner kan person som aven
förordningensmed stödanspråk påfamiljemedlem inte göra avsom

bestämmelser.
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tillfamiljemedlemmarinnebär dettasåsvenska förmånerfråga attI om
vid sjuk-vårdförrnånerfåendast kanegenföretagareanställd elleren

förordningenbestämmelser isärskildamoderskap samtochdom genom
familjeförmåner.ochefterlevandepension

Anmärkningar

skall gälla förförordningenföreslagitharkommissionenEuropeiska att
deförsäkradeochEU-landi oavsettmedborgare äralla är omsomsom

under dis-närvarandeförFörslagetförvärvsarbetande eller inte. ärär
råd.Europeiska unionenskussion i

Huvudbetänkandesocialfijrsäkringarlag1997:72 EnSOUI avom
lagts framforslagpersonkrets harSocialförsäkringensUtredningen om

dendelar,skall delas i tvåsocialförsälqingensvenskaden varavattom
Sverigebosättning igrundas påförmånerinnehållaskalldelen somena
landet.förvärvsarbete här iberoendeförmånerandraoch den är avsom

skall utvidgaspersonkretsenskyddadedenförslaglämnasVidare attom
bosattaförvärvsarbetande intei Sverigeomfattatill personer.att men

lagstift-enligtharsocialförsäkringensvenskatill denTillhörigheten
arbetslöshets-ocharbetsskadeförsäkringenförundantagmedningen

Sverige. Förigrundats på bosättninghittills attförsäkringen personen
ankomstenvidhankrävsi Sverigebosattbetraktas attskall kunna som

år.studera iförvärvsarbeta eller än ettavsiktförhit har att mer
underSverigeförvärvsarbetar iallaföreslåsbetänkandet attI som

svenskadenskyddasskallhär,bosattade intetidsådan att avanses
för-beroendetill förmåneroch ha ärsocialförsäkringen rätt avsom

värvsarbete.
påpersonkretsentillkommandedenutredningenEnligt utgör som

beroendeförmånersådanaförsäkrad för ärskulle blidetta avsätt som
för-arbetsbaseradeår. De10 000knapptarbete i Sverige personer per
ochsjukpenning-inkomstbortfall t.ex.förförsäkringarmånerna utgör
ocharbetsskadeförsäkringtilläggspension,ochfolk-föräldraförsäkring,

socialförsäk-svenskadenomfattasarbetslöshetsförsäkring. De avsom
bosättningsan-dedeldock intehär fårbosattaringen utan att avvara

bostadsbidragochbarnbidragförmånernaknutna m.m.som
den vid-ingå ikommerdeanförs attbetänkandetI att personer som

länder,från tvåkommerhuvudsakligenpersonkretsengade grupper av
Östeuropaländer iandraKanada och denochUSAbestården avena av

Estland.ochPolenRyssland,främst
ingår ilandimedborgareärbörDet attnoteras sompersoner som

sådan tidunderför arbeta atttill Sverigekommeroch attEU/EES som
beräk-ingående iräknashär intebosattablirde inte att somsomanse
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ningen ovannämnda eftersom10 000 de enligt bestämmel-av personer
förordningeni redan omfattas den svenska socialförsäkringenserna av

till följd Sveriges medlemskap i EU.av
Utredningen föreslår grunderna för de tudelade socialförsäkrings-att

regleras i ramlag socialförsäkringslagensystemet en ny gemensam
med bestämmelser bl.a. bosättning och arbete i Sverige, socialför-om
säkringsskyddet vid bosättning arbete i ochSverige utbetal-resp. om
ning förmåner utomlands. Ramlagen föreslås omfatta de förmånerav

socialförsäkringen handhasinom och försäkringskassoma,RFVsom av
skattemyndighetema AMS, länsarbetsnämnderna och arbetslös-samt
hetskassoma.

lagförslag lämnas i betänkandet föreslås träda kraftDe i den lsom
januari 1999.

förmånerOmfattade

all lagstiftningFörordningen gäller vissa angivna systemom grenar av
för social trygghet, nämligen:

förmåner och moderskap,vid sjukdom
förmåner vid invaliditet, sådana avsedda ellerN bevaraäven är attsom

förvärvsfönnågan,förbättra
ålderdom,förmåner vid

förmåner till efterlevande,
olycksfallförmåner i anledning i arbetet och arbetssjukdomar,av

dödsfallsersättningar,
förmåner vid arbetslöshet,
familjeförmåner.

Nämnda uppräknade åtta social trygghet att ut-grenar av avser ge en
vilka faller tillämpnings-tömmande beskrivning inomav grenar som

förordningen och både bestämma och begränsa dettaområdet för att
område.

förordningen skall tillämplig krävs det finnsFör att attvara en
fråga riskfallkoppling mellan fönnånen i och något de isom angesav

artikeln. fallet det sig inte förmån för socialOm så inte är rör om en
trygghet. lagstiftning förstås bestämmelser nuvarande ellerMed inte i
kommande kollektivavtal den mån sådant avtal inte tjänar tilli ett att
uppfylla lagstadgat krav på obligatorisk försäkring eller skapar ettett

administreras lagstadgade system.system somsom
särskilda försäk-Förordningen gäller inte förmåner frånutsom ges

för offentligt anställda, de lagstadgade.ringssystem Där-även ärom
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tillbarnbidrag,generella,förmåner utgäller är t.ex.attemot gessom
Förord-sådana.jämställes medanställda ochoffentligt personer som

medicinskMedmedicinsk hjälp.ochsocialhellergäller inteningen
socialförsäk-utanförhelt fallerförförmånerhjälp personer somavses

medellösasjukvård årringssystemen, t.ex. personer.
till rådetförklaringarskyldiga iMedlemsstatema attär senaresom

officiella tidninggemenskapernasEuropeiskaEGToffentliggörs i
omfattar.förordningenoch delagstiftningden system somange

lagstiftningsförteclmingrevideradlämnat in1997harSverige en
bilaga 3.sei EGTpubliceratsinteännusom

förklaring-lagstiftning upptagits iangivenförmån enligtvissOm en
fallertrygghet ochför socialförmåndenbevis pådet ärattutgör enen

förmån inteOmför förordningen.tillämpningsområdet note-inom en
föravgörandeEG-domstolens praxis inteenligtförklaringeni ärrats

tillämpningsområde.förordningensutanförfallerdenatt
ocksåförmånerbaragäller inteförordningen utanBestämmelserna i

trygghet.socialförolikafinansieringavgifter till systemav

hjälpbistånd/socialsocialtochsocial trygghetmellanGränsdragning

området förfaller inomförmånergäller enbart1408/71Förordning som
omfattas däremot inte.Social hjälptrygghet.social

bistånd/socialoch socialttrygghetsocialmellanGränsdragningen
för för-tillämpningsområdetfaller utanförheltförmånerhjälp och som

rättstillämpningenproblem iföranlettharklar ochinteordningen är
avgiftsfmansierade.förmåner inteavseende på ärmedsärskilt som

kommertrygghetsocialomfattatillbegränsasförordningenDå att
bidragliksomhandikappadeäldre ochformförmåner i omsorgav

tillämpningsområdet.utanförsocialbidragssystementillhörsom
förord-omfattas intehjälpbistånd/socialför socialtFörmåner av

soci-reglernauteslutandereglerasförmånerSådananingen. omgenom
friaarbetskraftens1612/68 rör-EEGförordningala fönnåner i omnr

4.kapitel1612/68,förordningBeträffandelighet. se
likabehand-regelgrundläggandefinns1612/68förordningI omen

före-förordningenartikel iEnligt 7sociala förmåner.frågaling i om
medlemsstatimedborgarearbetstagaresåledes ärskrivs att ensomen

detsociala förmåneråtnjutamedlemsstatskall i somsammaannanen
medborgare.landets

förordningenoch1612/68förordningenmellanGränsdragningen
förmå-socialabegreppetTolkningenbestämma.1408/71 svårär att av

förordningenomfattasförmån intebetydelse dåhar stor avsomenner
1612/68.förordningenunderfallakan in1408/71
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Uttrycket socialt bistånd/social hjälp definieras inte förord-i någon av
1408/71ningarna 1612/68. EG-domstolensAv rättspraxisresp.

framgår dock med socialt bistånd i princip bistånd lämnasatt avses som
för täcka människors grundläggande behov efter individuellatt pröv-

det fallet.ning i enskilda Den har domstolen dragit vidyttersta gränsen
sådana förmåner beroende skönsmässig från fallprövningärsom av en
till fall på grundval uppskattning sökandens individuella be-av en av
hov och värdering hans ekonomiska förhållanden. Sådana bidragen av
har utanförfalla tillämpningsområdet för förordning 1408/71.ansetts
Enligt svensk rättslig systematik behandlas frågor det slaget lag-iav
stiftning socialtjänsten.rörsom

Välfárdssystemens framväxt har detgjort svårt urskilja klaratt en
mellan social trygghet och socialt bistånd/social hjälp. Känne-gräns

tecknande för socialbidragsreglema konkreta behov avgörandeär äratt
kriterier syftaroch de till oberoende anställning, tillhörighetatt att- av

försäkring,till bosättningstid eller avgiftsbetalning demgarantera—
behov hjälpi minimistandard.ärsom av en

förmåner form socialFör i trygghet i stället det karakteristiskaärav
de lagfästa rättigheter knutna till någon de åtta ovannämndautgöratt av

för social trygghet förordning 1408/71isystemgrenar av som anges
de grundpå anslutning till försäkringssystem ochsamt att utges ettav

efter klart villkor föravgränsade till förmånen. Därmed denrätt ges
berörs rättsligt definierad ställning.som en

Konventioner

Förordningen med undantagVissa bestämmelser i konventionerersätter
social trygghet träffats mellan eller flera medlemsländertvåom som

både vad gäller och sakområden behandlas i förordning-personer som
eller flera medlemsländer kan dockTvå vid behov sluta konventio-en.

med varandra bygger på förordningens och anda.principerner som

Gällande konventioner och andra avtal social trygghet mellanom
Sverige kandidatländernaoch

Sverige har ingått bilaterala överenskommelser utgivande sjuk-om av
vårdsfönnåner tillfälligaåt besökande med ochEstland, Polen Ung-

Överenskommelsema Överens-skiljer sig innehållsmässigt något.ern.
kommelsema Estlandmed och Polen omfattar alla bosatta iärsom re-
spektive land och där har till sjukvårdsfönnåner läkar-dvs.rättsom
vård, sjukhusvård, tandvård, läkemedel m.m. till sådanaoch rättger
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respektiveSverigetillfällig vistelse iunderförmåner för personer som
akut sjuk-olycksfall ellerplötslig ohälsa,landet drabbasandradet av

förgällervillkorpåFörmånerdom. utges sompersonersomsamma
lagstiftning.landsrespektiveomfattas av

gäller för i Sveri-patientavgiftererläggsSverigeI t.ex. somsamma
bosatta personer.ge

överenskommelsemaenligtför vård stan-Kostnaderna utgettssom
återbetalningelleravräkningvården. Någonlämnatlandi det somnar

sker alltså inte.ländernamellan
Överenskommelsen från detill skillnadomfattarmed över-Ungern

sjukdomsjukhusvård vid akutendastenskommelser nämnts ovansom
tillfälligunderbehandlingmedicinskomedelbareller vid behov av

landet.andradetvistelse i
vården.landi detVårdkostnadema utgettstannar som

överenskommelser lik-f.n.förberedsoch LitauenMed Lettland
överenskom-Estland.och Dessamellan Sverigegällernande den som

kraft under 1998.träda imelser torde
särskildenligttillämpasoch Slovenien överens-SverigeMellan

och Jugosla-Sverigemellandenjanuari 1992den 16fr.o.m.kommelse
socialgällande konventionenjanuari 1979 trygg-densedan 1vien om

sjukförsäkring,vidkommandeomfattar för svensktKonventionenhet.
bambi-allmännaarbetsskadeförsäkring ochtilläggspension,folk- och

och slo-svenskahänseende förnämndagäller iKonventionendrag. nu
sammanräkningbl.a.kankonventionenGenommedborgare.venska av

uppfyllandeske förland tillfrånförsäkringsperioder ett annatett av
föräldraförsäkringensjuk- ochfrån samtförmånertillförvillkor rätt

utomlandsförmånerutbetalningVidare skerpensionsförsäkringen. av
exportbestämmelser konventionen.ienligt

bestämmelserinte några rättinnehåller däremotKonventionen om
landet.enderavistelse itillfälligvidsjukvårdsförrnånertill

EEGförordningenligtVårdförmåner8.3

1408/71nr

Inledning

mödra- ochsjukhusvård,läkarvård,bl.a.vårdförrnånerMed avses
utbetalningarhjälpmedelläkemedel ochtandvård, samtbarnhälsovård,
förordningenivård. Huvudprincipensådanförkostnaderersättersom
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egenföretagare omfattas lagstiftningen ochanställd ellerär äratt en av
egenfö-försäkrad den där han arbetstagare eller verksami ärstat som

behöriga allra flesta dessadvs. den De ärretagare, staten. personerav
fall medförden behöriga inte någraockså bosatta i Dessastaten. pro-

omfattarvisserligen dessa detblem då förordningen ärpersoner men en
fråga harangelägenhet i vilken mån i tillnationell rättrent personen

be-vårdförrnåner vid sjukdom och moderskap i landet. Förordningen
dessa sikte enbart på situationerhandlar därför inte situationer utan tar

dåomfattad har dvs.då förordningen gräns,passerat ettperson enen av
gränsöverskridande gemenskapen föreligger.fysiskt inom

anställdafall omfattas familjemedlemmar tillförekommandeI även
egenföretagare bestämmelserna.och av

förordningenBestämmelserna i

den behörigamedlemsstatBosättning i än statenannanen

bosatta medlemsstategenföretagare iAnställda och änärsom en annan
för till förmåneroch uppfyller villkorenden behöriga rättstaten som

vårdfönnåner bo-lagstiftning har till ibehörigaenligt den rättstatens
dendär. påde försäkrade Fönnånemasättningslandet utgessom om var

bekostnad.behöriga statens
egenföretagare gällerför anställda och ibestämmelserSamma som

medlemsstatborfamiljemedlemmar ifråga deras änsom en annanom
den där dealltså till vårdförmåner iharden behöriga De rätt statstaten.

bekostnad.den behörigabor på statens

behörigaVistelse utanför den staten

enligt denuppfyller villkoreneller egenföretagareanställdEn somen
vårdförmå-få förmåner har tilllagstiftning förbehöriga rättattstatens

vid Vistelse eller bosättning isjukdom eller moderskapvid en annanner
vistel-skall situationermedlemsstat. Vårdförmåner i angivna utges av

lagstiftningenenligt den där gällandeeller bosättningsstaten somse-
undergäller främst fall dåförsäkrad där.han Rätten personenom var
akut-får behov omedelbar vård, s.k.medlemsstatvistelse i aven annan

där. Kostnader för hemtrans-orsaken till uppehålletvård, oberoende av
Vistelselandet täcks reglerna.från inteport av

den anställ-till vårdfönnåner föreliggerfall därEtt ärrättannat om
behö-förvärvat till vård på deneller egenföretagaren, efter hade rättatt

dentillstånd denna återvända tillbekostnad, fårriga attstatens av
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medlemsstat.tillflyttaellerhan bosattdärmedlemsstat attär annanen
skulleflyttningenklarlagtdetfår bara atttillstånd ärSådant vägras om

läkarvården.försvåraellerhälsotillståndförskadlig personensvara
behörigadenvidareföreliggervårdförmånertillRätt avpersonom en

vårdfå denförmedlemsstat atttilltillståndfått attstaten annanenresa
be-får intetillstånd vägrasSådanthälsotillstånd kräver.hans omsom

bosättningsstatensenligtkanförmånerdetillhör utgeshandlingen som
ochhälsotillståndbeaktandemedvården,ochlagstiftning personensav

väntetidden ärkan inomförlopp, intesannolikasjukdomens somges
bosättningslandetOmbosättningsstaten.vård isådanfråganormal i om

vården isökatillstånd ettvård kan attviss an-allsinte typutger aven
användningtillfrämstkommerBestämmelsenland alltså vägras.nat

formerolikavårdspecialiseradhögt t.ex. organ-formervid olika avav
transplantation.

derasochpensionssökande, pensionärerförVårdförmåner
familjemedlemmar

vårdförmå-tillharfamiljemedlemmarÄven rättderasochpensionärer
medlemsstater.andravistelse itillfälligochbosättningvidner

återbetalningarBestämmelser om

förmedlemsstatvårdförmånför utges en an-Kostnaden av ensomen
Återbetal-helhet.dessåterbetalas iskallräkningmedlemsstatsnan

verk-styrkta,grundvalpåantingenskall bestämmasningsbeloppen av
påsiktemedutformad attschablon ärenligtellerkostnaderliga somen
dockRegelnkostnaden. ärverkligadenmöjligtså motsvaranära som

stället kommaimöjlighet attmedlemsstaternatvingandeinte utan ger
vidareåterkrav. Sefrånavståelleråterbetalningssättandraöverens om

med-andraochmellan SverigeavtalGällande9.3avsnittundernedan
vårdkostnader.återbetalningfrånavståendelemsstater avom
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8.4 Europaavtal

Associationsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras
medlemsstater och kandidatländerna

Genom Europaavtalen association mellan EG och derasupprättas en
medlemsstater och anslutna Avtalen innehåller bestämmelserstater. om
samarbete på rad områden bl.a. inom politik, ekonomi och handel.en
Syftet med avtalen skapa struktur för politisk dialogär mellanatt en

frihandelsornråde, främja handelnupprätta och de ekono-parterna, ett
miska förbindelserna, lägga grunden bl.a. för ekonomiskt, finansiellt,
kulturellt och socialt samarbete, stödja länderna i utvecklingen derasav
ekonomier skapa ramverk för ländernas integration med Euro-samt ett
peiska unionen. Avtalen innebär avgörande integ-ett närmaresteg mot
ration med den västeuropeiska gemenskapen och framtida medlem-ett
skap i EU.

bilaga till dettaI 4 avsnitt redovisas kortfattat tio avtalen, vilkaav av
avtalen med Ungern, Polen, Rumänien, Bulgarien, Slovakien och
Tjeckien krafti se Cypern.trätt anm. ang.

Övriga avtal, dvs. avtalen med Estland, Lettland, och Slo-Litauen
venien torde träda i kraft kort.inom

Samtliga avtal innehåller kapitel arbetstagares rörlighet.ett om
I detta kapitel finns särskilda regler skall ligga till grund försom

samordning de sociala trygghetssystemen för arbetstagare ärav som
medborgare i respektive icke medlemsstat- och deras familjemedlem-

lagligen anställda respektive lagligen bosattaär i med-mar som en-
lemsstat, innehållande bl.a. bestämmelser sammanläggning for-om av
sälcringsperioder för sådana anställda för de perioder de anställdavarit
eller bosatta medlemsstaternai för erhållande till bl.a. pensionerrättav
eller livräntor. Vidare finns regler pensionsformåner, medexportom av
undantag för icke avgiftsñnansierade förmåner, mellan medlemsstater-

och mellan medlemsstat till hemlandet och regler familjebidragna om
för familjemedlemmar.

För samordning sociala trygghetstönnåner skall kunna skeatt av
fordras beslut det för varje avtal inrättade associationsrådet. Somav
framgår redogörelsen bilagani har några sådana beslut inteännuav
fattats. -
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förregleratsärskiltavtalen finnsi att attbörDet även noteras att un-
följdarbetskraftsresursemaomstruktureringenderlätta avensomav

gemenska-land skallrespektiveomstruktureringen iekonomiskaden
itrygghetssystemlämpligainrättandetförbiståndtekniskt avpen ge

avtalrespektiveitill reglernahänvisasländer. Härberörda även om
trygghe-socialadenfrågavilka ienligtsamarbetesocialt parterna, om

ekonomiskatill dentrygghetssystemländernasskall nyaten, anpassa
ochinformationexperthjälp,särskiltsociala situationen,och attgenom

sida.medlemsstatersoch derasgemenskapernaerbjuds frånutbildning

Avslutning8.5

grund förtillliggerför de principerredogjortsharkapiteldettaI som
1408/71förordningensärskilttrygghet-socialförregelverkdet nr -

rörlighetenfriadenutnyttjarförgäller EUinom sompersonersom
denvidareuppmärksammarUtredningenmedlemsländerna.mellan

icke-avgifts-mellangränsdragningenvad gällerråderoklarhet som
socialtjäns-ochsocialförsäkringssystemetfrånförmånerfinansierade

socialbidrag. Sär-behovsprövadeförsörjningsskyldighetytterstatens
regelverki EG:sbestämmelsernaocksåuppmärksamhetskild ägnas om

berörsAvslutningsvismoderskap.ochsjukdomvidvårdförmåner nu
ochmellan Sverigetrygghetsocialoch konventioneravtalgällande om

Europaavtalende s.k.associationsavtalen-inklusivekandidatländema
EU-utvidg-kandidatländema.ochmedlemsländernamellan EG,—

socialadenvidkommande påför svenskt trygg-konsekvenserningens
och kap. ll.i kap. 9analyserasområdehetens
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svenskaför detKonsekvenser9

vid dentrygghetssystemetsociala
blirkandidatländemadåtidpunkt

i EUmedlemmar

Inledning1

socialasvenskadetochför Sverigekonsekvenserredovisaskapitel 9I
medlem-blirkandidatländematidpunkt dåvid dentrygghetssystemet

vårdförrnånerutgivandepåinriktninghuvudsakligmedi EU avmar
betydelse isärskildhabedömsområdendessaeftersomoch pensioner,

Andramedlemsländerna.till derelationernaframtidaSveriges nya
vidberörasgivetvistrygghet kommersocial attförmånsornråden inom

redogörelse häromsärskildnågonmedlemsländerantalutökatett men
konsekvenserna.belysanödvändig för atthar inte ansetts

för detkonsekvensernabedömningenfrågahar iUtredningen avom
underlagfåttochuppgifterinhämtattrygghetssystemetsocialasvenska

Arbetsmarknadsstyrelsen AMS.ochRiksförsäkringsverket RFVfrån
des-del påtilldärförgrundaskonsekvenserna storBedömningen av

uppgifter.sa

Huvudkonsekvenser9.2

EG-övrigaliksomblir574/72och1408/71EG-förordningarna —
försäkringssituationerdeitillämpligai Sverigeomedelbarträttsakter -

medlemsstaternadeförhållande tilliregelverketenligtgäller nyasom
medborgare igällatillutvidgasberörs attpersonkretsNMS. Den som

familjemedlemmar.derasochegenföretagareanställda,dvs.NMS,
iNMStillämpliga iomedelbarträttsakternablirmotsvarandePå sätt

med-dvs.personkrets,nämndapåmedlemsstaterandratillförhållande
situationer.motsvarandeimedlemsstater,andraochNMSborgare i
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De mellan ochSverige gällandeNMS konventionema och andra avtal
social trygghet, avsnitt 8.2. Gällande konventioner ochom se ovan

andra avtal social trygghet mellan Sverige och kandidatländerna,om
upphör gälla, med förbehåll för eventuella undantag.att

Generella konsekvenser

I och med förordning 1408/71 nedan kallad förordningen bliratt - -
tillämplig i medborgareSverige på från NMS skall samordningsregler-

i detta regelverk tillämpas på utökad personkrets och ha företrädena en
framför regler i den svenska lagstiftningen. Här skall bortses frånt.ex.
kravet på bosättning lagstiftningeni för till olika fönnåner, förrätt rätt
till förmåner försäkringsperiodervissa kan från ellerNMS medlemsstat
OVIS åberopas, aktuell försäkring i Sverige kan krävas förinte tillrätt
förtidspension etc.

Nämnda regler skall naturligtvis tillämpas helt förhållandei till den
vid anslutningstidpunkten gällande lagstiftningen i Sverige.

Genom utökat antal medlemsstater och tillämpningsområden uppstår
bl.a. rättigheter i form pension för berördavissa i Sve-t.ex. av personer

och förrige berörda i NMS.personer
fråga utgåendeI svenska pensionsförmåner skall sådana före-iom

kommande fall samordnas med hänsyn till utgående pensionsförmåner
från NMS. Vidare kan omräkning svensk bli aktuellpension påav
grund utgående frånpension NMS.av

frånKonsekvenser för Sverige för medborgare medlemsstat vidny
arbete, tillfällig vistelse eller bosättning pensionärsom

För medborgare från NMS vid anslutningstidpunkten påbörjarsom ar-
bete i Sverige respektive för medborgare i MS påbörjar arbete isom

blirNMS reglerna tillämplig lagstiftning förordningen föri anställ-om
da och egenföretagare gällande. innebär bl.a.Detta för medborgare iatt
NMS arbete i Sverige kommer inget krav bosättningpå i Sveri-tarsom

gälla vid kortvarigt arbete dvs. för tid understigande enligtåratt ettge
gällande lagstiftning. Fullt försäkringsskydd kommer i sådant fall inu

regel gälla fr.o.m. första arbetsdagen enligt de förmånsgrenaratt som
förordningeni vid anställning hos arbetsgivare i Sverige respek-anges

vidtive verksamhet egenföretagare här enligt de villkor gällersom som
för förmånsgren i den lagstiftningen.svenskaresp.

fråga försälringsskyddI enligt arbetslöshetsförsäkringen gällerom
följande. erhållitDen arbete i Sverige och undersom som en samman-
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fyra veckor iförvärvsarbetat minstveckorperiod femhängande ge-av
till-medlemsavgiftbetalamed i-veckan kanitimmarnomsnitt 17

inkomstrelaterad arbetslöshet-arbetslöshetskassa, vilkensvensk utger
villkor lagengällande ienligtersättningerhållasersättning. För att om
skall den arbets-1997/98årsskiftetfr.0.m.arbetslöshetsförsäkring —-

förvärvs-medlemsvillkorocharbets-försäkringensuppfyllabl.a.lÖse
må-respektive 12månadermånad under 6timmar70arbetat minst per

medlemskap.naders
anställ-ellerforsäkrings-sammanläggningregelnGenom avom

försäkrad ochdock den varitkanförordningenningsperioder i ar-som
ochförsäkringstidmedsådan tidihopfå läggatid MSviss ibetat enen

omfattasExempelvis kommerMS.arbete i avsompersonenannanen
vissunderarbetarochNMSarbetslöshetsförsäkringen i ensomen

svensk arbetslös-medgår iochperiod Sverigesammanhängande i som
vidarbetsperioder ochochförsäkrings-ihopläggakunnahetskassa, att

arbetslöshetskassa.svenskfrånersättningerhållaSverigearbetslöshet i
nonnalfallet inteiSverigeiarbetslöshetsersättning ärutgesDen som
del ersättning-och ingeni MSnivåersättningenstillrelaterad avannan

därifrån.kommeren
försäkring-grundbeloppet ivad gällerinhämtatharUtredningen att

betydligtråderarbetsmarknadsstöd störrekontantf.d. KASen -—
arbetslöshetskas-medlemskap iNågoträttstillämpningen.osäkerhet om

sammanlägg-ersättning. Fördennaerhållaförkrävs inte typatt avsa
försäkringengrundbeloppet i1997/98årsskiftetfråntill KASning --

erhållaförSverigearbete ikrav påmycket låga atthittills varitdethar
arbetslöshetskassa.svenskårsskiftet frånfrånersättning

bestäm-deiförändringaringaerfarit görsharUtredningen att om
all-tämligenfåkan dettaårsskiftet 1997/98gäller fr.0.m.melser som

del iför Sverigeskonsekvenseroch andrastatsfinansiellabådevarliga
Bestämmelsertillframtiden NMS.och itill andra MSförhållande som

bådelagstiftningen. Iinföras imåsteSverigeminimiarbetstid ireglerar
betydligtidagarbetsreglema strängareFinlandDanmark och är t.ex.

arbetslös-svenskainkomstrelateradedenreglerna förmedlinjeoch i
hetsförsäkringen.

försäkrings-fulltföljerSverigekonsekvenser för attAndra avsom
vårdfönnå-tillarbetsdagenförsta rättgälla ärskydd kommer att t.o.m.

allt-för barnbarnbidragtillfamiljemedlemmar,för rätt somm.m.ner
förordningen.reglerna isärskildadeenligtNMSbosatta ijämt är

fö-lagstiftningtillämpligreglersärskildadegällerövrigtI somom
kan in-vilketförsäkringssituationer,olikavidförordningenreskrivs i

försäkrad härskallinteverksamSverigeinebära att varapersonen
arbetsgivare iförför arbete härtill Sverigeutsändningvidt.ex. en

förmå-till någraharintesådan rättinnebärNMS. Detta att personen
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i Sverige sjukvårdsförmåner för vilka kostnader det land därutöverner
vederbörande försäkrad slutligen för.är svarar

Vid anställning vid kortvarigi Sverige anställning inträderäven- -
full avgiftsskyldighet för arbetsgivare respektive för den anställde i
form allmänna egenavgifter fr.0.m. första arbetsdagen.av

gäller för arbetsgivare medDetta i NMS eller MS såvidaäven säte
undantagsregel förordningen tillämpas den anställde.inte någon i på

motsvarande uppstår full avgiftsskyldighet fr.0.m. förstaPå sätt ar-
betsdagen för egenföretagare från påbörjar verksamhetNMS här.som

medborgare och försäkradei NMS i sådant land harPersoner ärsom
sjukvårdsförrnå-vid tillfällig vistelse i Sverige t.ex. turist tillrättsom

här enligt de särskilda bestämmelserna förordningen.iner
finns också regler fråga till Vårdför-förordningen vissa iI rättom

frånmåner för i olika situationer. Pensionär NMS bo-pensionärer som
från ochSverige och enbart uppbär pension NMSsig isätter som

sjukvård bekostnadfrån har till i Sverige på detSverige rättt.ex. av
land utbetalar pensionen.som

Reglering vårdkostnader9.3 av

vårdfönnånerEnligt förordningen skall institution iutgessom av en en
Återbetal-för återbetalas helhet.MS institution i MS i sinen annanen

och genomföras det föreskrivsskall fastställas på iningarna sätt som
till förordningen 1408/71, antingentillämpningsförordningen 574/72

schablonbe-efter styrkande verkliga kostnader eller på grundval avav
lopp.

eller flera eller dessa behöriga myndig-Vidare kan två MS staters
andra återbetalningsmetoder eller avstå frånheter komma överens om

icke-refusionsavtal.återbetalning mellan institutioner under dem, s.k.
återbetalning finns med avseende förmånerMotsvarande regler påom

olycksfall och arbetssjukdomar.vid
skall det faktiska beloppet vårdförrnånerSom nämnts somovan av

anställda, egenföretagare och deras familjemedlemmar åter-tillutges
betalas behöriga till den för-den institutionen institution utgettav som

de faktiska kostnaderna kan fastställas skall återbe-månema. Om inte
schablonbelopp.talning ske med ett
bl.a. vårdkostnader för familjemedlemmar interegleringFör av som

den anställde eller egenföretagaren respek-bosatta i MSär samma som
för och deras familjemedlemmar bosattative pensionärer inte ärsom

lagstiftning de får kostna-inom den enligt pension gällerMS attvars
schablonbelopp förderna för förmånema skall återbetalas med varjeett
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faktiskamed demöjligtkalenderår så överensstämmernära somsom
utgifterna.

kan kommaeller flera MSfall gäller tvâsamtliga överensI att om
skall återbetalas ellerde beloppför beräkningandra metoder somav

återbetalning.frånavståkomma överens attom

SverigeFörfarande i

landsting-sjukvårdenoch administrerasfinansierasSverigeI staten,av
och kommunerna.en

vårdförvårdkostnaderna i SverigeBeträffande regleringen somav
korthet följande1408/71 kan iförordningen nämnas.meddelats enligt

lagenenligtfrån sjukförsäkringenersättningfårLandstingen
tandvård,och sjukvård,för hälso-försäkringallmän1962:381 om

uppkommit i Sverigeeller resekostnadervård-fall därsjukresor im.m.
förord-omfattashär ochbosattainteavseende är avsomsompersoner

resetillfällevård- ellersärskiltberäknas för varjeErsättningenningen.
patientavgifter.avdrag förmed

SFSförordningsärskildregleras enligtErsättningarna en
tillförhållandeninternationellaiersättningarvissa1994:2053 om

allmänlagensjukförsäkringen enligtfrånoch kommunerlandsting om
försäkring.

försäk-hosframställer krav på ersättninglandstingVårdgivande
ochvårdrälcningspecificeradföreteende ettringskassan av engenom

omfattasdennestyrkervårdsökande uppvisatden attintyg avsomsom
införskaffa så-försäkringskassansaknas kanintygförordningen. Om

medlemsland.institution ibehörigefterhand fråndant i annat
fåroch i sinkrav till RFVöverlämnar sinaFörsäkringskassan tur er-

tillåterbetalningkraven påvidarebefordrarfrån verket. RFVsättning
försäkradfrågaimedlemsland därdet ärförbindelseorganet i personen

handlägg-fortsattakostnaderna.för Denskalloch slutligen svarasom
och förbin-därefter mellan RFVåterbetalningsärendena skerningen av

delseorganet.
uppkommit ivårdförmånerkostnader förgällerDå det omvänt som

försäkrade Sveri-imedlemsland och ärannat somavser personersom
sjukför-detvårdkostnaderna,förskall ärdvs. fall där Sverige svarage,

för kostnaderna.och landstingensäkringen inte som svarar--
betalastillinkommer RFVmedlemslandfrånRäkningar annat som

till förbin-försäkringskassarespektivekontrollverket efter avav --
medlemsland.delseorgan i annat

vårdsökande frånförläkemedel i Sverigekostnader förVad gäller
grundvalpåkostnader RFVåterkrävsmedlemsland statensannat av -
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förbindel-sänds från apoteken- hosenskilda fall inräkningar isomav
andra landet.detiseorgan

år 1996 deutgjorde vid utgångenuppgifter från RFVEnligt av
vårdfönnå-förmedlemsländer utgivnaandrafordringarnasvenska mot

medlemsländer för motsvarandeandraskulderna tillsvenskaoch dener
miljoner kr.respektive Av48 55för tiden 1994-1996förmåner ca
miljoner ochdrygtår 1996 40vid utgångenfordringarna avavvar

sammanhang-Beloppen ikr oreglerade.miljonerdrygt 30 ärskulderna
små.et

medlemsstaterSverige och andramellanavtalGällande om
vårdkostnader Icke-refu-från återbetalningavstående av

sionsavtal

avstående frånmed andra MSavtalingått någrahittillsharSverige om
moderskapochvid sjukdomför vårdförmånerutgifteråterbetalning av

arbetssjukdomar.arbetet ocholycksfall ividsamt
Island och Norgenordiska ländernademellanAvtal finns varav

EES-avtalet,1408/71förordningomfattasEFTA-länder genomavsom
Österrike.ochmellan SverigeochLuxemburgochmellan Sverige

kon-nordiskadenländerna artikel 23 inordiskademellanavtaletI
januarikraft den ltrygghet, isocialjuni 1992den 15ventionen om

återbetalningavstår från varjenordiska ländernade1994 föreskrivs att
moder-sjukdom ochvidför vårdförmånerutgiftermellan länderna av

endaarbetssjukdomar. Detocholycksfall arbetetvid iskap samt un-
vård.planerads.k.dantaget avser

januari 1994,kraft denLuxemburg, i 1ochSverigemellanavtaletI
vårdkostnader iåterbetalningavstående från avta-görs somavsamma

länderna.nordiskadelet mellan
Österrike, januari 1994,kraft den 1och iSverigemellanavtaletI

kraftNordirland, iochStorbritannienochSverigeavtalet mellanoch i
frånavståröverenskommitsharjanuari 1994, staternaden att1 om
för-frekventasåvårdförmåner i vissaförkostnaderåterbetalning av

1408/71.förordningenregleras isäkringssituationer som
länder-nordiskamellan deavtaletendast idetbör ärDet attnoteras

frånavstårLuxemburgochmellan Sverigeavtalet staternaoch i somna
frågadvs. ivanligaste situationen,denvårdkostnader iåterbetalning av

turistsjukvård.s.k.andra landet,vistelse detvid iförmånerom
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Ingående icke-refusionavtal med medlemsstatnyav

Med hänsyn till konsekvensutredningen enligt direktiven särskiltatt
skall belysa vilka möjligheter kandidatländerna har Sverigeersättaatt
för kostnader för sjukvård för frånutgiven i Sverige dessapersoner
länder anledning beröra förutsättningarna förfinns det ingåendeatt av
icke-refusionsavtal modell beskrivitsdenav som ovan.

fullständigt avstående från återbetalning kostnader för sjuk-Ett av
vård överenskommelsen mellan de nordiska ländernaden typ somav
torde kunna komma i fråga viss balans bedöms råda mellanendast om

och det andra landet i fråga antalet tillfälliga besökande,Sverige om
Administrativa skäl, avstående från översändandepensionärer t.ex.osv.

detaljerade räkningar, språksvårigheter och kostsammadiverseav
handlingar kan ha roll vid be-säkert vissöversättningar m.m. enav

för icke-refusionsavtal.förutsättningarna ingåendedömningen ettav av
liggahandlar här dessutom bilaterala avtal varför det måste iDet om

för avtal skall komma till stånd.de båda ländernas intresse att ett
nuvarande stadium, statistik och andra uppgifterpå innanDet är om

antaletkandidatländema finns tillgängliga beträffande turistströmmar,
från dessa länderoch tillkommande pensionsutbetalningarutgående

vårdkostnader länderna, förutse Sveri-uppgifter i svårt attsamt omom
icke-refusionsavtal länderna. Skill-kan ingå med någottänka sig avge

mednaderna befolkningsstorlek i kandidatländema från Cyperni ca
Polen det ocksåtill med 39 miljoner invånare720 000 invånare görca

fråga torde för Övrigtsvårt bedöma förutsättningarna. I Cypernatt om
inriktad besökande frånturisttrafiken helt Sverige. Att Cypernvara

förläge skulle avstå från ersättningvid anslutning till sådantEU i ett
för på förvårdkostnader från förmåner CypernSverige utgettssom per-

orealistiskt.försäkrade i Sverige tordesoner vara
realistiskt förutsättningar finnas för ingåendetordeMer större av

och de baltiska län-icke-refusionsavtal mellan Sverigenågon typav
Tjeckien ochderna och med länder Slovenien, Ungern.som

Gällande konventionerden särskilda redogörelsen i avsnitt 8.2Av
och kandidatländer-och andra avtal social trygghet mellan Sverigeom

skallframgår enligt avtalen med Estland, Polen och såUngernattna
förbe-vårdkostnadema det vårdgivande landet. Liknande avtalistanna

ochoch Lettland respektive mellan Sverige Litau-reds mellan Sverige
avtal har såle-träda kraft under nämndaavtal torde i 1998. IDessaen.

avståendeländer överenskommelsedes och dessa ingåttSverige omen
bör observeras dessa avtalfrån återbetalning vårdkostnader. Det attav
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förordningenVårdförmåner enligtbesökande.tillfälligtberörendast
varför icke-andra försäkringssituationerraddäremot iutges en

vårdkostnader harfrån återbetalningavståenderefusionsavtal enavom
innebörd.ekonomiskhelt annan

möjligtdet f.n. inteanförtsdet gö-bakgrund attärMot ovansomav
vid kom-kandidatländemas förutsättningarbedömningnågon enavra

för sjukvårdkostnader iförSverigetillmande anslutning EU ersättaatt
respektive land.frånförSverige personer

förkostnaderReglering9.4 av

arbetslöshetsförrnåner

arbetslösförutsättningarunder angivnakanförordningenEnligt per-en
ocharbetslöshettill förmån vidförvillkorenuppfyller rätt somson som

behålla tillsöka arbeta där,förflera MS rättenellertillbeger sig atten
dagdenräknat fr.o.m.månaderperiodlängstaunderförmåner treaven

denarbetsförmedlingen iförtillgänglig statupphördedå han att vara
ytterligaresöktiden förlängaskapitel kanframgår i 5lämnade. Somhan

sökandesför denförsäkringendåmånader utan att uppe-tre svararmen
arbetssö-sigskall registreraarbetssökandehållskostnader. Den som

ocharbetesökerdär handen MSarbetsförmedlingen ihoskande un-
frånskall förete intygfinns där. Hankontroll ettdenderkasta sig som

arbetslöshetsersättningUtbetalningförsäkrad.där handen ärstat av
beloppmedsöker arbetedär handen MSiinstitutionen somgörs av

försäkrad.där hanutbetalas i den MS ärersättningdenmotsvarar som
tillbelopp insti-återbetala utgivetskallsistnämndaiInstitutionen stat

förstnämndaitutionen stat.
arbetslöshetsförsäkringsvenskomfattadärFör avsompersonen

andradeniskall institutionenMS sta-arbete ioch söker en annansom
svenskadenstorlekenmotsvarandebeloppbetalasåledes ettutten av

i Sverige. Iinstitutionenåterbetalningsskyldighet förmedförmånen
AMS.andra ländermedåterbetalningsärendenreglerasSverige genom

mil-har l5och 19971996för årenhar inhämtatsAMSFrån att ca
andraitill institutioneråterbetalatskrmiljoner6respektivejoner ca

harårfrån Sverige. FörarbetssökandetillersättningarförMS samma
tillersättningarkr för000500miljoner2faktureratAMS ar-resp.ca

dessa be-OcksåSverige.sökt arbete iandra MSfrånbetssökande som
sammanhanget små.ilopp är

beloppingår inteovannämnda ersättningaribörDet att somnoteras
ländernordiskaövrigafrån Sverige iarbetssökandeförutbetalats re-

arbetesökt ilandnordisktarbetssökande frånförspektive annat som
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då deSverige, nordiska länderna deni nordiska konventionen soci-om
trygghet överenskommit avstå från återbetalningaratt ävenom av

förmåner till arbetslösa, jfr avsnitt 9.3.ovan
icke-refusionsavtalEtt sådant förbereds för mellanövrigt Sverige

och Tyskland.
Underlag saknas förf.n. bedömning den framtida regleringenav av

kostnader för arbetslöshetsförmåner förhållandei till NMS. Som
finns möjlighet bilateralpå nivå ingå ickerefusionsav-nämnts attovan

tal mellan ochSverige NMS avstående från återbetalning förmå-om av
till arbetslösa. frågaDenna torde komma längre fram iner upp sam-

band med förberedelser inför respektive kandidatlands anslutning till
EU.

9.5 Konsekvenser i fråga svenskom

förpension medborgare i ny
medlemsstat vid bosättning i Sverige
eller inom vid bosättning i SverigeEU

Vid bosättning i Sverige

svensk formtill pension i folkpensionFör eller tilläggspensionrätt av
kan medborgare i NMS så erfordras enligt bestämmelse förord-iom —

försäkringsperioderning åberopa fullgjorts i eller dvs.NMS MS,som-
för villkoruppfylla de års försäkringstid gäller enligtatt treom som

lagstiftningen.den svenska För sammanläggning försäkringspe-att av
rioder skall kunna ske fordras försäkringstidminst års finns iatt ett
Sverige. gäller för försäkringsperioderDetta förvärvats föreäven som

lands anslutning till enligt särskildEU övergångsbestämmelse för-iett
ordningen. medborgare i kan anslutningenFör NMS till därförEU i

fallvissa innebära omedelbar från anslutningstidpunkten tillrätten
svensk pension ålders-, efterlevande- eller förtidspensioner genom
sammanläggning försäkringsperioder.av

medborgareFör i NMS vid landets anslutning till redanEUsom
uppbär svensk kan konsekvensenpension bli vissa samord-även att
ningsregler kan bli tillämpliga då NMS skyldighet tillämpaattgenom
förordningen bli förpliktat redovisa utgående pensioner tillatt m.m.
svensk försäkringskassa.

17-14376
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EUbosättning inomVid

svenskskyldigt utbetalaförordningen Sverigereglerna iGenom är pen-
eller tillvid invaliditet, ålderdomoch tilläggspensionfolkpensionsion,

olycksfallvid itilläggsförmåner samt pensionerefterlevande, jämte
vid dennesmedborgare NMSarbetssjukdomar till iellerarbetet en

eller MS.bosättning i NMS
fullgjorts inom territoriumförsäkringsperioderDå stats en-ensom

skall be-landets anslutning till EUför tid förelagstiftningligt landets
förordning,nämndatill förmåner enligtfastställandevidaktas rättav

före hemlandssittmedborgare i NMSdetta bl.a.innebär att an-somen
och sedaneller arbetat härbosatt i Sverigevaritslutning till EU som

respektivefolkpensionkan fåhemland eller MSbosatt sig i sitt annan
fr.o.m. anslutnings-omedelbartålderspensionformtilläggspension i av

pensionsåldem år65anslutningen uppnåttförehantidpunkten t.ex.om
förekommande falli Sverige. Imed pensionspoängåroch har minst tre

sammanläggningefterutgåtilläggspension kommaochkan folk- att av
försäkringsperioder.

i frågakan kommaförsäkringsperioderSammanläggning ävenav
förtidspensionsförmåner.ochefterlevande-för tillrätt

PensionerBetalningsströmmar -

från SverigeutbetalningarAktuella

avseende pensions-statistikenligt tillgängligutbetaladesFrån Sverige
bo-tillsammanlagt pensioner1996 515för årutbetalningar personer
tillutbetaladestabell 9.1. Flest pensionersekandidatländemaisatta

de baltiska68. Till154 och PolenSlovenienföljtl6l,Ungern av
utbe-TillLettland 7. LitauenEstland 26 ochfördelade påstaterna

1996.pension årtalades ingen
medantal tillbetydande utgåtordepensionerdessaAv ett personer

landfrån respektivefrämstmedborgarskap, dvs.svenskt sompersoner
förvärvsarbete iochvid bosättningmedborgarskapsvensktförvärvat

harkronoruttryckt ipensionsbeloppende totalaUppgifterSverige. om
utredningen.förtillgängligavaritinte

utbetalade 37 370för år 1996Sverigejämförelse kanFör nämnas att
belopptotaltEU/EES tillbosatta inomtill ettpensioner avpersoner

kr.miljarder1,037



Konsekvenser för det svenska sociala trygghetssystemet1997: 163SOU 153

ÅrPensionsutbetalningar till kandidatländema.Tabell från Sverige 1996.9.1.

Bulgarien: 35
Cypern: 15
Estland: 26
Lettland: 7
Litauen O
Polen: 68

3Rumänien:
Slovakien: 8
Slovenien: 154
Tjeckien: 3 8

161Ungern:
515Summa:

Källa: RFV

utgjordepensionsutbetalningama år 1996sammanlagda i SverigeDe
miljarder kr.drygt 200

betalningsströmmar PensionerframtidaBedömning av -

medlems-från till bosattaSverigeUtbetalning ipensioner personer nyav
stat

samband med kandidatlän-bedömning kommer iEnligt utredningens
antalet utgående frånmed all säkerhet pensioner Sve-anslutningdemas

redovisatsförhållande till den nivåtill NMS öka irige att ovan.som
med tanke påpensionsutbetalningama till Polen ökatordeminstInte

förl980-90-talen och benägenhetenfrån Polen underinvandringen att
uppnåddtillbaka till Polen viddärifrån flytta t.ex.att pen-personer

med landet blir medlem isäkert ökar i och EUsionsålder i Sverige att
till exportabel svensk pension.tillkommeroch då det därmed rätten

ha underlag för bedöma antalet pensio-dock intesigRFV attanser
omedelbart samband medutbetalas från Sverige ikommer attner som

anslutning tillkandidatländemas EU.
utbetalda med all säkerhetsikt antalet pensionerPå längre kommer

för-från kandidatländemaöka väsentligt då äratt som nupersoner
och de anslutningen till till-Sverige EUvärvsverksamma i som genom

ökad kan välja återvända tillgrund migrationkommer på attantasav
förvärvsarbetat Sverige.hemländer efter ha irespektivesina att
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från till bosattamedlemsstatpensionerUtbetalning personernyav
Sverigei

kandidatländerna tillfrånutbetalda pensioneruppgifterNågra per-om
tillgängliga.funnitshar hittills inteSverigebosatta isoner

kandidatländernaförhållande tillihar SverigetidigareSom nämnts
Jugoslavien, inte-medkonventionenkonvention,endast ingått somen

enligt vilkenoch Slovenien,mellan Sverigetillämpligrimistiskt är re-
detivid bosättningpensionförpliktatspektive land är utge personsen

landet.andra
Övriga enligtintjänade pensionerutbetalakandidatländer torde inte

utomlands.bosättninglagstiftning vidlandsrespektive en persons
kommerförordningenoch tillämpningentill EUAnslutningen av

kandidatländerna äveniintjänatspensionerinnebäradärför attatt som
anslutningenförelagstiftninglandetsenligtintjänatspensioner som

eller MS.ibosättning i Sverigevidutbetalasmåste annanpersonsen
ellerbedömningnågonkunnathar inteUtredningen göra upp-av
tillutbetalas från NMSkommerantalet pensionerskatta att perso-som

längre sikt.eller påvid anslutningenSverigebosatta iner
redan vidbetydande antal pensionerklartdock ståtordeDet ettatt

frånutbetalaskommersiktoch på längreanslutningstidpunkten att
på grundSverigebosatta itillPolenframförallt frånNMS personer--

förordningen.bestämmelserna iav
bo-000finns f.n. 100statistiktillgängligaEnligt senast personerca

des-mångakandidatländerna. Hurfrånhärkomstmedi Sverige avsatta
förehemlandetlagstiftningen ienligtpensionsråttförvärvatsomsa

delövervägandebedöma. Enomöjligttill Sverigetlyttningen är att av
medborgarskap.svensktförvärvatdem har

anslut-föreutformning i NMSpensionssystemenstanke påMed
tillämpningenvidskall beaktasrättigheterintjänadeoch hurningen av

anställ-och allaförsäkringsperioderallavilkenenligtförordningen,
medlems-enligthar fullgjortsbosättningsperioderellernings ensom-

började gälla inomförordningendag dådenförelagstiftningstats
tillfastställandevidskall beaktas rättterritoriummedlemsstatens av

med kan-anledningsärskildfinns detförordningen, attenligtförmåner
till EUanslutningmed landssamband taomedelbartdidatländerna i ett

Vidbestämmelsen.kan tillämpafrågalandet i etthurfrågan omupp
övergångsbestämmelserna itillämpningochtill EUanslutninglands av

tidi-styrkarespektive land kannämligen1408/71 krävsförordning att
tillgängliga registerutdragrättigheterintjänade an-omurgenomgare

torde sådanaanställdagällerSåvittförsäkringsperioder.ochställnings-
personligaformermed olikaförseddaha varitmåni viss avpersoner

pensionsrättigheter.intjänadebevis om
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Frågan möjligheterna i kandidatländema styrka intjänadeattom pen-
sionsrättigheter för förfluten tid och tillämpningen nämnda över-av
gångsbestämmelser kan från svensk sida före beslutäven tas upp om
respektive kandidatlands anslutning till ochEU i samband med ikraft-
trädandet bestämmelserna social trygghet respektivei Europa-av om
avtal. vidareSe avsnittet Europaavtal 8. 4.ovan om

Orsaken till utredningen redan vill peka denna frågapåatt är attnu
betydande antal från kandidatländer-nämnts ettsom ovan personer- -

bosatta i Sverige. Vid respektive lands anslutning till EU kommerärna
pensionsberättigade anspråk på frånpension respekti-göraattpersoner

hemland. kommer då vändaDe sig till sin svenska försäkrings-attve
kassa enligt tillämpningsförordningen 574/72 till förordningsom
1408/71 skyldig lämna bistånd och vidarebefordra ansökanär att att om
pension till respektive land. Därvid kommer frågan styrkandeom av
intjänade pensionsrättigheter före landets anslutning till aktuali-EU att

börDet utgående från landpension inomäven noteras att annatseras.
EU kan påverka vissa svenska pensionsfönnåner, varför försäkrings-
kassan har intresse bevaka ansökan pensionett eget attav om som
ställts till land och beslutinvänta därifrån.annat

9.6 Administrativa konsekvenser

Vid antalet medlemsstaterutökning kommer EG-reglemai EUen av
på den trygghetens områdesociala dvs. förordningarna 1408/71 och
574/72 bli tillämpliga på personkrets, dvs. påstörreatt en personer
från medlemsländernade vistas tillfälligt eller bosätter sig isomnya

ÄvenSverige ellerSverige, arbete i flyttar från deSverige.tar som
flyttat från före respektive landsSverige anslutning till berörs.EU Vi-
dare berörs svenska medborgare och från andra EU-länderpersoner

försäkrade olikai Sverige i situationer de arbete iär t.ex. tarsom om
NMS.

Allt detta innebär ökad arbetsbelastning för berörda institutioner,en
försäkringskassan och Riksförsäkringsverket RFV, Arbetsmarknads-
styrelsen AMS, landsting, Riksskatteverket RSV och skattemyndig-
heterna, förvaltningsdomstolama m.fl. Därtill följer krav på ökad kom-

på dessa institutioner och krav infomiations-på och utbild-petens
ningsinsatser i första hand inriktade försäkringskassomas verksam-
het.

innebär utvidgningenVidare svenska myndigheter kommer fåatt att
kontakter med motsvarande myndigheter de medlemsländer-inya nya

i egenskap förbindelseorgan RFV:s roll i detta sammanhangna av m.m.
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arbetslös-frågaför AMS iMotsvarande gällerpåtalats.har redan om
hetsförsäkring.

med dekunskapsutbyteochinformationutbytevidgatEtt nyaav
krävas.kommermedlemsländerna att

do-och andrahandlingaröversättningproblemsärskilt utgörEtt av
Vä-utvidgningen.tillkommerspråkdeoch tillfrånkument genomsom

säkerhet.med alluppståröversättningarförkostnaderökadesentligt
medproblemuppståtorde det i övrigtdelförsäkringskassomasFör

och in-myndighetermedskriftväxlingochkommunikationspråk vid
engelskakunskaper idärmedlemsländernade t.ex.istitutioner nya

alltidvisserligenfårmedlemsland i EUVarjebristfälliga.torde vara
medlemsländermed andrakontaktervidspråkanvända sitt meneget

engels-språktredjegångbartanvända t.ex.finnspraxisviss ettatt som
arbetet.det dagligaka i

blankettermängdfinns1408/71förordningtillämpningFör enav
deiinstitutionernamedkontakternavidanvändasskalloch intyg som

allaanvändasskallblankettermedlemsländerna. Dessa avsomnya
tillden Euro-fastställsspråklandsrespektivepåmedlemsländerna av

An-AK.kommissionen,Administrativaknutnakommissionenpeiska
deföranpassningspråkliginklusiveblanketterdessa nyapassning av

försorg.AK:sskekommermedlemsländerna att genom
bara1408/71 inteförordninggällerkapitel 8iSom nämnts ovan

socialförolikafinansieringtillavgifter systemförmåner ävenutan av
trygghet.

lagstiftninglandsvilketdelsföljerlagvalsreglerförordningensAv
avgifterdelsomfattadskall attegenföretagareelleranställd av,varaen

anställdedenlagstiftningmedlemsstatdenendast ibetalasskall vars
ärobligato-förordningenReglerna iomfattasegenföretagareneller av.

arbetsgivare,normaltbetalasAvgifteravseende.dettariska i an-avav
egenföretagare.ställda och av

trygghetensocialadenfinansieringföravgiftererläggsSverigeI av
ochanställdaarbetsgivaravgifter förformiarbetsgivare personeravav

anställdabetalaregenavgifter. Därutöverformiegenföretagare avav
egenavgifter.allmänna

Utred-avsnitt 8.2,iden utredning nämnskanDet nämnas att som
uppgifttillhar gö-personkrets, attsocialförsäkringens ävenningen om

lagstift-svenskadengäller ibestämmelserdegenomgång somavra en
ochegenavgifterallmännaochsocialavgifterbetalningförningen av

förordningtillämpningenkonsekvensernabeaktasärskiltdärvid avav
administrati-dethurförslaglämnaskall bl.a.Utredningen1408/71. om

kan.uppbördvidinkomstskatterochavgiftermellansambandet er-va
ordning.med någonsättas annan
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Utredningen kommer särskilt belysa problem och lämna förslag tillatt
åtgärder frågai uttagande avgifter för tillfälligt arbetande i Sve-om av

dvs.rige, icke bosatta antingen anställda eller egenfö-ärpersoner som
retagare.

slutbetänkandeEtt utredningen förväntas föreligga under vårenav
1998.

9.7 Ekonomiska konsekvenser

Genom tillkomsten medlemsländer till följd utvidgningEU:sav nya av
kommer EG-reglema bli tillämpliga på utökadnämnts attsom ovan en
personlcrets. Vad detta kommer innebära i ekonomiskt avseende föratt
den svenska social- och arbetslöshetsförsäkringen förutse.svårär att
Med tanke på den korta tid stått till utredningens förfogande ochsom
de omfattande uppgifter utredningen ålagts har det möjligt förinte varit
utredningen anlita någon utomstående för utvärdera deatt expert att
uppgifter synpunkter framkommitoch i RFV:s och AMS:s under-som
lag. Med denna reservation utredningen den bedömningen RFVgör att
och rimlig tolkning de frågorAMS gjort ställts i direktivenen av som
och på basis underlag från dessa myndigheter behandlats i dettasom av

undersökningarkapitel. Fördjupade inför och under kommande med-
lemsskapsförhandlingar med kandidatländema kan naturligtvis ge an-
ledning dessa Vid kandidatländemas anslutningatt nyansera svar.
kommer Sverige visst antal pensioner vilka till delutgeatt ett stornya
berör från de medlemsländerna före anslutningennyapersoner som

bosatta och förvärvsarbetat ivarit Sverige, dvs. längre bosatta i Sve-
detta antal nytillkommanderige. uppskatta pensionerAtt svårt.är

Vidare kommer från de medlemsstaterna utgå visst antalatt ettnya
pensioner till bosatta utländskai Sverige. pensionerDessapersoner
skall i vissa fall avräknas/samordnas med svenska pensionsförmåner
varför kostnaderna dessa fall för dei svenska pensionerna minskar.

Kostnadseffektema för social- och arbetslöshetsförsälcringens del är
i allt beroende vilken utsträckning fråni de medlems-av personer nya
länderna omfattas förordning 1408/71 kommer sigröra överattsom av
gränserna.

Med säkerhet kommer utbytet med de för del geografisktSveriges
närliggande länderna, dvs. de baltiska och Polen, frågaistaterna om
tillfälliga besök som turist m.m. öka vid dessa länders anslutningatt
till Framförallt torde besöken från dessaEU. i Sverige komma ökaatt
väsentligt samband med förbättrade ekonomiska för befolk-i villkor
ningen där.
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sjukvår-svenskadenpåökad belastninginnebärasinkan iDetta tur en
skall kostna-sjukdomsfall. Somuppkommande nämntsvidden ovan

från dessabesökaretillfälligaförSverigesjukvård iförderna nya
iland därdetisjukförsäkringenmedlemsländer ersättas personenav

förfaran-administrativtbetydandeinnebärvilketförsäkrad,fråga ettär
underkanland. Somrespektiveoch nämntsSverigemellande ovan

avstående från åter-ingåsavtal dockbilateralaförutsättningarvissa om
vårdfönnåner.förkostnadervissabetalning av

Avslutning9.8

gälleridagregelsystemdetutifrånkapiteldettahar iUtredningen som
socialasvenskaför det trygg-konsekvensernaförredogjortinom EU

imedlemmarblirkandidatländemadåtidpunktenvidhetssystemet
blikommerutvidgning attattvidHuvudkonsekvensenunionen. en

till-blirområdetrygghetenssocialadenregelverk pågällandeEG:s
demedlemsstaterna närdeförhållande tilliSverige sena-lämpligt i nya

daginträffar denvillkor. Dettamedlemskapetsuppfyllaskallfullt utre
medlemmar.blirformelltde

vidrörlighetökad frikonsekvensernatroligen enInitialt blir enav
ekonomisktisocialförsäkringsystemetsvenskadet avse-förutvidgning

ochSverigemellanBetalningsströmmarnamarginellt.tämligenende
arbetslöshetsunderstöd ärochpensionergällervadkandidatländema

någotökaförväntasvisserligenkanochomfattningmindre menidag av
kandidat-tillpensionerUtbetalningengradvis.endastinledningsvis av

utvecklingenlångsiktigabetydelse. Denbegränsadidagländema är av
framgentbevakasnaturligtvisoch börsvårbedömbar an-avmycketär

myndigheter.svenskasvariga
fram-dettakommerkandidatländemafrånutbetalningargällerVad

myndigheterssvenskaproblemadministrativt settblialltför ett uratt
Sverigei ärframöverblirarbetsbelastningenhursynvinkel stormen

000100visserligenfinnsuppskatta. Det personersvårtmycket att ca
kandelkandidatländemafrånhärkomstmedSverigei enbosatta varav

kom-mångahurursprungslandetipensionsrätt somha förvärvat men
utnyttjahjälpfåförförsäkringskassan atttill atthänvända sigattmer

möjligtinte när-det attde kommer ärgöraoch atträttighet närdenna
förmodligengenerelltkommer settArbetsbelastningenprecisera.mare

blandvilkenEU-utvidgning,vidmyndighetersvenskaföröka enatt
Ocksåinstitutioner.dessapåökad kompetenspåkrav me-ställerannat

behövlig.sigvisakaninformationra
ökadinnebäravidarekanutvidgningefterrörlighetökad enEn en
följd.kostnaderökademedsjukvårdensvenskadenpå sombelastning
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Utredningen pekar möjlighetenpå förenkla hanteringen återbe-att av
talning sjukvårdskostnader mellan ochSverige andra länderav genom
s.k. icke-refusionsavtal, dvs. länderna kommer avståöverensatt attom
från krav på återbetalning utgiven sjukvård. förfarandeDetta kanav
också tillämpas kostnadernapå för utbetalning arbetslöshetsunder-av
stöd och bör undersökas framöver.närmare

kapitel belyser ocksåI 8 utredningen betydelsen avtal och kon-av
ventioner mellan Sverige och kandidatländema inklusive existe-nu-
rande regler för återbetalning sjukvårdskostnader Europaav-samtav -
tal de väl kraft,i i vissa avseenden kommer regleranär trätt attsom,
förhållandena mellan och kandidatländemaEU vad gäller social trygg-
het. Utredningen understryker vikten de används in-attav senare som

för anpassningen under tillnånnninngsfasen.strument
Tilläggas ocksåbör i Europeiska kommissionens länderyttrandenatt

berörs trygghetenden sociala endast marginellt. Kommissionen betonar
effektivtdock vikten förberedelsearbete kandidatländemai införettav

kommande EU-medlemskap. naturligtvisDetta ock-ett ärresonemang
så tillämpbart på de nuvarande medlemsländerna och deras institutio-

ner.
redogjorts förOvan har också planerade lagändringar i Sverige som,
kommer medförade genomförs, utländska medborgare, bl.a.att attom

från kommer kunnakandidatländema, omfattas den svenskaatt av so-
ciala tryggheten vid arbete i Sverige krav bosättning.på Lagänd-utan

få betydelseringarna kommer i avvaktan på utvidgning då för-EU:satt
direkt tillämplig mellanordningen blir Sverige och de medlems-nya

länderna.
delar samordningsregler återfinnsDe EG:s i reglernaav som om so-

Europaavtalencial trygghet kommer, avtalen kraft, ocksåi träder inär
ha betydelse för kandidatländema inför kommande anslutning tillatt en

EU.
Utredningen har under den korta tid till förfogandestått emel-som

lertid kunnat beakta de konsekvenser friainte alla den rörlighetensom
till socialförsäkringenkan upphov i samtliga och föl-ge grenar av som

jer olikheten mellan de nuvarande medlemsstaterna och kandi-attav
datländema betydligt socio-ekonmiskt avseende vidi tidi-är större än

utvidgningar.gare
Utredningen har fråga arbetslöshetsförsäkringeni berörtom ovan

den oklarhet särskilt fr.o.m. årsskiftet 1997/98 råder kring grund-som
beloppet arbetslöshetsförsäkringen hittillsvarandei KAS. Med nuva-

denna ersättningsfonn forrande rättstillämpning kan oönskadöppna en
arbetskraft har andra medel tillinvandring inte några andraattav som

omfattning.sociala problem tilltar i motverka sådana konsek-För att
bör frågan nödvändiga ändringar lagstiftningeni snarast ut-venser om
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lagenigrundbeloppetfråganocksåuppkommerDärvidredas. omom
för för-tillämpningsområdetfrånundantaskanarbetslöshetsförsäkring

1408/71.ordning
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10 Konsekvenser för den sociala
tryggheten i kandidatländema

10. Inledningl

detta kapitel diskuteras konsekvensernaI främst för kandidatländema
vad gäller den fria rörlighetens inverkan på social trygghet vidi bemär-
kelse, dvs inte endast socialförsäkringssystemet också dettautan sys-

relation till andrai trygghetssystem främst relationen mellantem sett
socialtjänst och socialförsäkring.

Under rubriken social trygghet och socialtjänst heter det nämligen i
direktiven utredaren skall också långtså möjligt belysa frågorVissaatt

social trygghet ligger utanför samordningen förrörsom som personer
flyttar mellan länderna". Till dessa frågor hör vilka konsek-t.ex.som

ökat omvandlingstryck kan få för såväl nuvarandeettvenser som som
medlemsländer. fokuserasHär på omvandlingstryckets inverkan pånya

välfárdssystemen kandidatländema.i
kapitel kommerSom i 3 kandidatländemanämnts att tvungnavara

helt och fullt ansluta sig till målen i artikel i2 EG-att som anges
fördraget respektera detoch sociala innehållet i gemenskapensatt re-
gelverk. välfárdssystem fortfarandeMen nationella ochär system un-
derlagda nationell lagstiftning. kan föreskrivaEU inte innehållet deni
nationella sociallagstiftningen existensen tämligentarmen av en om-
fattande sådan lagstiftning för given.

inte konsekvensernaDet primärt vid själva inträdet belysesär isom
detta kapitel konsekvenser förEU-anpassningens Väl-utan snarare
färdssystemen längre period både före och efter inträdetöversett en —

framför allt före: hur kandidatländema förbereder försig EU-ettmen
inträde denpå sociala trygghetens område och vilka förutsättningarna

för förberedelsearbete.detta förändringDen kandidatländerär som ge-
nomgår beskrivs ofta omvandlingsprocess. Möjligheten ettsom en av
EU-inträde påverkari sig utformningen de välfárdssystemen iav nya
kandidatländema.
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dialogenssocialaeuropeiskadenspelarförberedelsearbetedetta me-I
denharAmsterdamimedochoch iroll, toppmötetviktigkanismer en
vidcentral rollarbetsmarknadens parterDenviktigare.blivit enän ger

socialpolitik.gemenskapensgenomförandetochutarbetandet av
fördragetdetinfogas isocialpolitikprotokolletmedochI att om

dialogensocialaeuropeiska attför denrättsligadenkommer ramen
medlems-påocksåfördraget visarinfogas iprotokolletförstärkas. Att

ochintegrationen,europeiskadenfortsättaviljapolitiska attstaternas
medsamarbetabehovetmedmålsättningar attekonomiskaförenaatt

framtidagenomföra denochplaceraförarbetsmarknadens attparter
gemenskapen.utvecklingen inom

sigkapiteldettaiutredningen ägnarbetonasbörAvslutningsvis att
omställningspro-dåtidpunktvid denredanstartadesomprocessen

diskuterasbörjadeEuropaavtalochbörjansinhelhet togsomcessen
reformer.till dagensfram

Tillvägagångssättet10.2

undersök-självständiggenomföra någonmöjligtvarit atthar inteDet
Östeuropa underochCentral-itrygghetssystemensocialadening av

kapi-liksomförfogande. nästaDettautredningenstillståtttidden som
för Con-fram inomtagitsde tiopåsig rapporterbaserar ramentel som

kan-de tiotrygghet isocial8avsnittkap 2sesensus-programmet om
förrelevansmaterial ämnet.ytterligaredeljämtedidatländema aven

arbets-,kandidatländemastaldedeltagitutredningenharVidare av
förinomförstadethöll vid mötetfamiljeministraroch ramensocial-

Europeiskamellanområdetsocialadetpådialogenstruktureradeden
Östeuropa. ocksåharUtredningenCentral- ochiländernaochunionen

områ-socialadetmyndigheter inomolikaförföreträdaremedsamtalat
forskareochsocialpolitiskamed experterBaltikumfrämsti samtdet

representeradvaritdärtillharUtredningenregionen.inomverksamma
Östeuropa.Central- ochvälfärd ipåkonferenser tematnågrapå

isociala krisendenavsnitt 10.3förstbeskrivskapiteldettaI --
avsnittDettaförändring.Östeuropa välfardssystemensochochCentral-
social-förhållanden kringmed kommentarerexposébredare avär en

olikade10.4avsnittiskisserasDäreftergränsornråden. pro-politikens
kandidatländemasstår10.5avsnittIsocialförsäkringen.inomgrammen

kom-ochtabellformibeskrivsfokus. Härisocialförsäkringssystem
alltframförförförmånsnivåerochfinansieringlagar,bl.a.mentarer

bely-10.6Avsnittarbetslöshetsförsäkringarna.ochsjuk-ålderspension,
soci-inomreformemaförsäkringarnämnda samtireformema ovanser

försökavsnitt 10.7 attgörs ettområde. I upp-summera nualtjänstens
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främst socialförsäkringsområden kandidatländer-nådda resultat iinom

na.

sociala krisen i Central- och10.3 Ien
välfärdssystemensochÖsteuropa

förändring

följde efter sammanbrottet för sovjetväl-omvandlingsprocessDen som
Östeuropa sönderfalloch Sovjetunionens internaCentral- ochdet i

för olika socialatill sociala problemupphov svårablottlade och gav
välfärds-helhet. flera länder upphördesamhällena Ioch somgrupper

ochbetydelse for individernaerbjuda sociala förmånersystemen att av
människor tvingatshar inneburit mångaförsörjning.familjens Detta att

denför mildra verkningarnaforsöijningsstrategiertill att av sam-nya
samhällelig nivå har dessaPåhälleliga omvandlingsprocessen. pro-en

förgjortsansträngningarifrån övervunnitsblem långt attäven storaom
marknadsekonominsövergångsekonominsmildra verkningarna av -

effekter. Till privatiseringsprocessenoch privatiseringsprocessens -
präglad minskatdecentraliseringsprocessskall också läggas na-aven

avskaffandeområde-sociala välfärdenspå dentionellt cent-avansvar
struktureruppbyggda lokalaförmån för intetillralplanering ännu-

fmansieringskällor.oftast har oklaraännusom
Östeuropa hörde dedet fornavälfärdssystemen iviktigasteTill de

brödmjölk,innebar basvarorvissastatliga prissubventionerna attsom -
subven-mycket låg nivå.bostadskostnader hölls på Dessaochetc. en-

Östeuropa- dvs.Central- ochavskaffats helationer har i överstort sett
följd männi-områden medtillbaka från dessadragithar sig attstaten

erhållerkontantersättningar deberoende deskor blivit än vareavmer
transfereringar från of-ellerfrån anställningdet lönersig sigrör om

eller välgörenhet.bidrag från utlandetkällor t.ex.fentliga eller privata
mångagrad tidigare privatiserats. Ilångt högreBoendet har i än

inslagfanns relativt privatösteuropeiskacentral- och stater ett stort av
tillgångarrealisera dessamöjligheternaägande bostäder att varmenav

Östeuropa höginteBostadsstandarden i Central- ochbegränsade. var
bostäder på sinatredjevärlden nivå. Bristen påheller påinte varmen

kunde flera år lång.för nygiftaoch kötidenhåll påtaglig varaunga par
finns på1980-talet många länder.förföll under i NuBostadsbeståndet

Östeuropa vilketmarknad för bostäderCentral- ochflesta hållde i en
hållförlorare. På sinablivit och andrahar vinnareinneburit vissaatt

återgått till sinaäldre bostäder sedan dessaoch upprustasrenoveras
länder där ansträngning-de desålts vidare Iforna ellerägare av senare.
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tidigare konfiskerade tillgångar främst form husåterlämna iatt avarna
genomförts med framgång finns osäkerhetoch mark inte en om vem

för underhåll och renovering. har bl.a. fått tillhar Dettaansvaretsom
bostadsbeståndet förfallitföljd delar änatt av mera.

Övergången marknadsekonomi innebar vidare omställning-till stora
och fackföreningar inklusive kollektivjordbrukenför både företagar -

administrerat delar välfärdssyste-vilka tillsammanstidigare stora av-
visade direkt olönsamma ochföretag och kollektiv sigMångamet.

underkunde till omstruktureringde fall de inte privatiserastvingades i
form. Svårighetemaledning dvs. i någonde forna staten attägamas

medförde avskedandenaarbetslöshet dockpolitiskt hantera hotet attom
strikt företagsekono-blev färre vad motiveratemellanåt än som var ur

storföretagproblem har också utländskamisk synvinkel. Detta som
Östeuropaföretag Central- och vittnatstatsägda iköpt tidigare om.

omständigheter och heltunder allaArbetslöshet avgöran-är ett nytt
arbetslös-stabiliteten. Frivilligför den samhälleligasocialt problemde

liktydigtochgamlahet låg utanför det närmastsystemets ramar var
och den psykiat-vilken kriminalvårdenasocialitetmed lättja och mot

arbetslöshet kommetoder. isvarade med hårda Närvårdenriska öppen
Östeu-inträngande fanns i Central- ochmarknadsekonominsspåren på

införandetarbetslöshetsförsäkringarerfarenheteringa även omavropa
arbets-under decennium. Denioch diskuterats Ungernhade ettutretts

Östeuropa 1990-taletbörjanCentral- och ibröt fram ilöshet avsom
och blev regionerdubbla siffror i vissaländer snabbtnådde flerai

länder har nivån legat kvar 10omfattande. fleramycket I över procent.
taletfrån dettaundantagländerNågra mönster ävenutgör om enom
och de bal-Tjeckiensammanhanget idykt idold arbetslöshet t.ex.upp

länderna.tiska
det fornafanns knappast ivästerländsk meningsocialtjänst iNågon

Östeuropa, delrepubliker,och dessSovjetunionensärskilt inte i även
entraleuropeiskabörjade fram iriktningförsök i dennavissa växaom

socialarbetareellerUtbildning socionomer1980-talet.länder under av
1980-talet ellerförst underregel igångoch komlänge eftersatt somvar

under-utbildade socialarbetareochsocialtjänstAvsaknaden avsenare.
sociala kristill med denför kommaåtgärdernalättade knappast rättaatt

omställningsprocessensföljde ioch fattigdom-marginalisering som-
uppbyggnadpåbörjadesvästerländsktEfterfotspår. mönster av enen

där kommunernaskeddedettakommunal socialtjänst ett systemmen
admi-produktion ochvälfärdenscentral ställning ihafttidigare inte en

nistration.
central plats i EU-område intarsjukvårdenochHälso- är ett ensom

Östeuropa. Häl-länderna Central- ochutlåtanden ikommissionens om
vård-kyrkligamed inslagoffentlig visstsjukvårdenoch avmenvarso-
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regelSjukvårdCentraleuropa.del länder iiinstitutioner somvaren
län-företagen, i någraorganiseraddelvisockså dengratis, mengenom
för-detta heltprivatpraktiserande läkarefannsder även system varom

idag dettasituationen påländer beskrivssamtligabjudet andra. Ii om-
ochutlåtanden i tvåEU-kommissionensallvarlig imycketråde som

hälsotillståndBefolkningarnasmarkerade.fall slcrivningama änär mer
Östeuropa sjuk-samtidigtochCentral-försämrats iallvarligthar som

Tillpåtagligt försämrats.detta harnågot åtmöjlighetervårdens göraatt
hör uppgångenomställningsprocessendramatiska följdernade mest av

livslängden kandidatlän-minskade imarkantoch denbamadödligheti
sjukdomspanorama bördettaplats iAlkoholkonsumtionensderna.

vodka-bältet.det s.k.kandidatländema tillhörFleraockså nämnas. av
präglats svå-kandidatländema ochfleraförfallit iharSjukvården avav

budge-de offentligaresursbristakutomställningsproblem närp.g.a.ra
där bristernainstitutionsvården,gällerDetsammaställtstama om.

påomfattning begreppsådan övergreppemellanåt varit att somenav
starka ivarit förrättigheter intemänskligaoch brottmänniskor mot

sammanhanget.
Övergången varuproducerande in-defrämstägandetill privat av

välfárdssystemet,inågottidigare varitvilkadustriema stommeav en
hållpå sinavälfärdssystemetdelarvissamedförde vidare att merav

barnomsorgenavvecklades. Delarmindreeller systemet- t.ex.av -
välfárdssys-privatiserades eller lades Attföretagrustades när ner.ner

centralt admi-debetydasåledes intebehöverstatliga atttemen varvar
Östeuropa. fackfö-och deminomoch FöretagenCentral-nistrerade i

välfärdssyste-administrationencentral roll ihadereningama aven-
anställ-tillknutenavgiftsbelagddelvisBarnomsorgen t.ex.met. var

Fackföre-arbetsplatsen.anslutning tillbelägen ivanligtvisning och
relcreationsresor.semesterhem ochsvarade förningama t.ex.

ocksåhördeomställningsprocessensmedföljdeTill krisen startsom
samtligasocialförsäkringsförmånerna i nästaninflationen gröpteatt ur

handikappades,ochäldredekandidatländer. Särskilt pensionäremas,
kontantför-värdetdramatisktförsämradeslevnadsförhållanden när av

vårderbjuditinstitutionertill deurholkades. Resursemamånema som
budgetarnade offentligastramadesdessaoch för närgrupperomsorg

ochinflationpåverkades negativtbamfamiljernaOcksåskars ned.. av
lagaochförsökte lappaländernaflestaoffentliga Debristande resurser.

konstruktionensystemfelfanns iocksådetdet gamlai attsystemet men
lagstiftning.föremål förochdebattenoffentligadel denblev snart en av

inledningsvis ingenhadeadministration störreSocialförsäkringens
konstruktivtproblem påmäktiga sätt.dessaförmåga hantera ettatt

Övergången ställ-kravheltinnebar ocksåmarknadsekonomitill att nya
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arbetslöshetrisker- särskiltVissaadministration.försäkringensdes på
det gamlatäckta iinte systemet.nämntssomvar-

1990-talet. Allra iförändrats undermånhar i vissAllt detta mest
medan detinförts,västtyska idetTyskland, där systemet stortöstra

fortfarande i bruk. Dendelländer till vissandrai ärtidigare systemet
eller upphört samti-företag lagtsdock brutitoredan har närutstora ner

bely-följande avsnittförändrats.funktion Ifackföreningamasdigt som
längresocialförsäkringsområdet litefrämstutvecklingen inom menses

välfárdssystem.andrafram återkommer

uppbyggnadSocialförsäkringssystemets10.4

ländernaösteuropeiskadetrygghetssystemsocialtDen typ nusomav
utifrånskapad främstbestämd mall-ganska väst-till följer enanpassas

harmonise-talaobefogatdet intedvs.erfarenheter,europeiska är att om
eko-den internaråder inom EUförhållandende ävenmedring omsom

framgåttSomannorlunda iradikaltsituationen än Väst.nomiska är av
med olikainkomstgarantisocialförsäkringarnaochkapitel 8 9 utgör en

Skiljelinjentäcks.riskvilkenberoende på gentemotutformning som
icke-behovsprövade bi-ochbehovsprövademellangårsocialtjänsten

fattig-ihar sinabehovsprövade rötteroch förmåner. Dedrag systemen
socialtjäns-kommunaladenadministreradeSverigeoch ivården är av

Socialför-socialförsäkringssystemet.utanförvanligtvisliggerochten
ellersjälvhjälpskassorfrivilligaantingen ihar sittsäkringama ursprung

överinse-statligtformunder någonobligatoriumbörjanfrån ett avvar
harintebehovsprövninginneburitharFörsäkringsformenende. att

och förrnånemabidragenicke-behovsprövadeDedessapräglat system.
automatik.någon formenligtregelutbetalas avsom

inkomstöverfö-direktabrukar dejämförelserinternationellaVid
för-huvudtyperolikafemdelas in isocialförsäkringenfrånringarna av

träd medkan beskrivasl0.l0chtabell figur ettenligtsäkringar som
utanförliggerbehovsprövade fönnånerSocialtjänstensfem grenar.

sedan de-kansocialförsäkringenhuvudgrenarnaträd. femdetta De av
undergrupper.ytterligarelas in i

undergrupperderashuvudtyper ochnedanståendeflestaTill de av
bidragsfonner såsominkomstprövadekompletterande t.ex.finns också

handikappade barnVårdbidrag tillellertill folkpensionhustrutillägg
och ungdomar.
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SOCIALFÖRSÄKRINGAR SOCIAL
TJÄNST

/

behovs-arbetslös-familje-sjuk-arbetsskade-pensions-
prövadehets-förmånerförsäkringförsäkringförsäkring
förmånerförsäkrin

Social-Barnbidrag Dag-Sjukvårds-Ålders- Livränta
bidragpenningBidrags-förmånerSkadeersättn.pension
Handi-Utbildnings-förskottSjukpen-Begravnings-Förtids-
kapp-bidragBostads-ninghjälppension

Omställ-bidragFöräldra- omsorgEfterlev-
Äldre-ningsbidragHandikappersättn.pension

ersättningModer- omsorg
skaps-
penning

socialtjänstensochSocialförsäkringens grenar.Figur 10.1:

oftast,finnsefterlevandepensioneringaroch menförtids-ålders-,Inom
andraåochsidan,ågrundpensionellerminimi-bådealltid, enainte

tillrelateradsvensk ATPlikt ärdenvarvidtilläggspensionsidan senare
Tysk-ländernågrastorlek. t.ex.Iårslönensochlängdanställningens

princi-baserad påpensionendastminimipension utanfinns ingenland
inkomstbortfall.förkompensationompen

ocharbetetolycksfall ialltframförtäckerArbetsskadeförsäkringen
typiskaExempel på ersätt-arbetet.enskilde idenåsamkatsskador som

ochsjukersättningarbetsskadeförsäkring ärningar utges enavsom



178 Konsekvenser för den sociala tryggheten kandidatländernai SOU 1997: 153

sjukvårdsfönnåner i den mån sjukförsäkringen inte dylika ellerutger
fönnånerna i det livränta tillsystemet är den skadadesämre,om senare
arbetsförmågan förlorats eller till efterlevandepermanent vid döds-om

fall begravningskostnadsersättning.samt Arbetsolycksfallens omfatt-
ning i kandidatländema har redogjorts för i kapitel

Sju/g‘5rsc1kringen består å sidan sjukvårdsförsälcringena av som
täcker vårdkostnader olika slag och å andra sidan sjukpenningav av
och föräldraförsäkring kompenserar bortfall inkomst.som av

Begreppet familjeförmån skulle kunna användas föräldraförsäk-om
ringen täcker sådana ersättningar barnbidrag, bidragsförskott,men som
bostadsbidrag Vissa former handikappersättningar brukarm.m. av
emellanåt också hamna under denna kategori. Dessa olika bidragsfor-

kan betecknas undergrupper till huvudkategorin familjeför-mer som
måner.

Dagpenningen det viktigaste inslaget iarbetslöshetsförsäkringenär
och täcker förlust arbetsinkomst. Andra kompensation förtyperav av
inkomstbortfall arbetslöshet utbildnings- och omställningsbi-ärp.g.a.
drag vid byte yrke och arbetsplats, flyttning etc.av

Utanför socialförsäkringen ligger socialtjänstennämntssom ovan
försörjnings-med eller socialbidrag behovsprövade kon-ytterstasom

tantstöd. Detta stödsystem har blivit allt viktigare under 1990-talet i
Östeuropa.Central- och

10.5 Socialförsäkringssystemets utforrrming i
Central- och Osteuropa

denI översikt finns tabelli 10.la och lO.lb Socialförsäkringenssom av
Östeuropautformning i Central- och klassificeras försäkringama hu-i

vudsak efter årtal för första lag på området nuvarandesamtursprung -
lag, finansiering och ersättningsnivå. För pensionförsäkringama anges
också pensionsålder i respektive land intjänandeperiod. de fallIsamt

referenser funnits tillgängliga har utredningen i tabellförklaringar-som
nedan täcks de olikaäven täcknings-angett systemenna vem som av

grad hur försäkringssystemen organiserade.samt är
lagenFörsta 1 za den tidpunkt institutionaliserades.systemetanger

År för nuvarande lagstiftning Nuv. legal ochnär störresenasteanger
institutionell förändring ägde vilket särskilt viktigt falletiär Cen-rum,

Östeuropa.tral- och Finansiering Fin: står för kostna-anger vem som
derna. Där hur mycket bidraräven med. För arbetstaga-parternaanges

a-tag anställda och %-satsen del lön. arbetsgi-Förre avses avser av
a-giv %-satsens del totala lönekostnaden. Förvare anges av pen-
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förintjåzintjänade årpensionsålder påz,sionsförsäkring ävenanges
förmzfönnånsnivåemaellerErsättnings-K.kvinnaM respman

fastalternativtinkomst ersätt-till tidigarerelationiersättning enanger
ålderspensionvaluta. Förlokalgällervalutafalldening. I angessom

kvalifice-arbetslöshetsförsäkringentabellen ‘ép’. lanvänds i anger
tidsperiodarbetsmånaderobligatoriskaantalKvzringsvillkor per

a-sök.betecknasarbetssökandeochmånad
Täck-frivilliga kassor.formnågonellerOrganisation stat avanger

försäkring-omfattasvilkaellervilkenningsgrad avsomgrupperanger
försäkringaruniversellamellanvanligtvisskiljer om-Här sommanen.

omfat-försäkringarselektivaochlandvisstialla bosattafattar somett
etc.arbetstagarebestämdatar grupper

förlandredovisningformtabellförklaring iföljerNedan av enen
land.

pensions-och arbetstagarearbetsgivarebådefinansierarBulgarienI
arbetslös-tillbetalararbetsgivareendastmedansjukförsäkringamaoch

ochtillkom 1924ålderspensionlagenFörstahetsförsälcringen. nuom
år60Pensionsåldemoch 1996. ärfrån 1957härstammargällande lagar

respektivekrävs 25full pensionoch förkvinnorföråroch 55för män
bästadeberäknad på 3lönen%55Pensionsnivån ärarbete.års20 av

och1918komsjukförsäkringslagstiftningenförsta nuva-år. Den15av
Dag-1995.1973från 1951,lagar samtlagstiftningrande utgörs treav

deunderarbetslängdpåberoende%70-90mellanvarierarpenningen
överstiga 90%med 10därefter attoch höjs utansjukdagamaförsta 15

1989.tillkomArbetslöshetsförsäkringenkarensdag.ingenfinnsDet%.
månaderna12deiarbete senastekrävssigkvalificeraFör sex avatt

minimilönen.90-140 %påliggerersättningenoch av
principenpåhuvudsakibyggertrygghetssystemsocialaEstlands

enligt lagen.täckningåtnjuteralladvs.täckning,universell esterom
stiftatsharlagarredan 1924. TretillkomålderspensionlagenFörsta om

förKostnader1996.frångällande ärl990-talet. Den pen-under nu
ejbidrararbetstagarearbetsgivarentäcks somsionsförsäkringen av

Pensionsåldemavgifter. ärsocialaitotala lönesummanbetalar 20 % av
full ålders-kvinnor. Förföråroch 60förtill 65 år mänhöjaspå väg att

bestårPensionenår.20respektive25arbete i enkrävs avpension
tilläggspensionför alladensamma samt somgrundpension är ensom

till-sjukförsäkringslagengällandearbetsår. Denantaletpåbaseras nu
sjukför-finansieringentillbidrararbetsgivarenEndastkom 1991. av

sjukhusvistel-vid60 %sjukdomtillfällig ärförErsättningensäkringen.
gällan-Nu1991.tillkomArbetslöshetsförsäkringövrigt.ioch %85se

kostnader. FörsamtligahärtäckerStatenfrån 1994.lagstiftningde är
arbetssökanderegistreradförsäkringstagare ärkrävsersättning somatt
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och har innehaft arbete i 6 12 månader. Ersättningen utgörsav av en
grundersättning fast oberoende lönär och arbetslängd.som av
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arbetslöshet,sjukdom,pension,Socialförsäkringsfönnåner formiTabell 10.1a: av
Polen.Bulgarienfarni1jebidrag. t.0.m.ocharbetsskada

POLENLITAUENLETTLANDESTLANDBULGARIEN

lag 19271:alag 19251:a1:a1ag 1922lag 19241:alag 19241:aPENSIONER
lag 1982,1956, Nuv.lagNuv.1995lagNuv.1993,lagNuv.lag 1957,Nuv.

1991199019961995,1996
ÅlderspensionÅlderspensionÅlderspensionÅlderspensionÅlderspension

45%a-givFin:1%;Fin:9%; a-tagFin:a-giv 20%. a-tagFin:2 %;Fin: a-tag
23 %a-giv28 %a-giv +%.a-giv 37

K60M65På:K60På: M62K55På: M60M60—65På:På: M60 K55
K55 -00

K20lntjâ: M25-30Intjå: 27K20Intjâx. M2520-25lntjå: MK20Intjå: M25
15-20K

24 %% I7rm.&#39;110Färm:Bas avbas Färm: IFastde Färm:%55Färm:
1.3%snittslönfaltig- +tillägg. 55 %554:-pensionår.3/15 avbästa

0,7%löndomsnivå. +5/15baserattilläggspeil- avSocialñirsäkrings samt
baslönnivååren.högsta I ggravsion-fond bildas

antal år. Min.tilläggspension1997.
%39pens’n är

snittlön.av

lag 19201:a1925lag1:a1924lag1:aSJUKFÖR- 1924lag1:alag 19181:a
1974lagNuv. +lag 1991,Nuv.1995lagNuv.1991lagSÄKRING Nuv.1951,lagNuv.

ändringar.1996Ãndr. 1994Iag19951973,

Fin:Fin:% Fin: sea-giv: 13Fin: somFin: somsom

%80Färm:%80vid Färm:60 %vid Färm:%60Färm:%70-90Förm:
mån.under 3underårs arbete;sjukhusvistelse. 5Under 151:a

därefter.%100mån.års 1vid 5-870 %sjuk85%beroendedagar om
karens-däreft. Ingenvid 100 %%100arbete;hemma. Ersätt-arbetslängd.på

Medicinskdag.mån/år.3Maxårs arbete.8vårdförninghöjsDärefter av
betalasvårdersättningMin.Ersättning för avundersjukt barnmedersättning

minimilönen. staten.sjukt barnvård ärÖverstiger iår. 780 %1410 %. av
tillsErsättningdärefterdagari 7dag.Ingen90 %.

tillfrisknande.50% ersätt-karensdag. av
ning

lag 19841:alag 19191:alag 19271:a1924lag1:a1924lag1:aARBETS-
lag 1975,Nuv.lag 1990,Nuv.lag 1995,Nuv.lag 1991Nuv.lag 1951,Nuv.SKADE-

199119961996FÖRSÄK- 1957
RING
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BULGARIEN ESTLAND LETTLAND LITAUEN POLEN

ARBETS- lagNuv. 1989 1:a lag 1991 lag1:a 1991 1:a lag 1919 1:a lag 1924
LÖS- Nuv. lag 1994 Nuv. lag 1993, Nuv. lag 1990, Nuv. lag 1991,
HETSFÖR- 1994, 1995 1996 1994
SÄKRING Fin. a-giv 5 % Fin: täcker Fin: Fin:staten a-giv 1.6% Fin: a-giv 3%.som

alla kostnader.

Kv: registr. a-sök Kv: registr. a-sök Kv: registr. a-sök Kv: grundregel Kv registr. a-sök
anställd anställd Inkomstsenaste under anställd 24/36senaste anställd senaste

månad.6/12 6/ månad.12 minimilön. månad, 6/ månad12men
flera möjliga

Färm: 50-65% undantag.av
Färm: 60 % Färm: fast lön baseratpåav Färm: 36 % av
lön mån,i 6 Vid belopp 240:- mån6 Färm: min.senaste nat’l snittlön i 9om
lång anställning under 180 dagar., beroende ersättning mån.är Vid längre
ersättning i 12 I exceptionella anställningslängd 17.5% natl anställningstidav
mån. Ersättning- fall ersätt- Ersättningen snittlön ochär kanges perioden

ska ligga ning i 270 dagar. 100% mån,1-3 deten utvidgas till 24max.
mellan 80% mån3-6 och dubbla. Ersätt- månader.
90 %-140 % mån.60% 6-9 ning. Underav
minimilönen. Minimiersätming 6/12max

90% min. lön. månader.av

FAMILJE- lag1:a 1942 1:a lag 1922 lag1:a 1990 lag1:a 1991 1:a lag 1947
FÖRSÄK- Nuv., lag 1968 Nuv. lag 1994 lagNuv. 1995 Nuv. lag 1995 Nuv. lag 1994
RING
Källa: Individuella Consensus/Phare länder publicerade underrapporter senare
hälften av 1996 publikationen Social Security Programs Throughout thesamt
World 1997 Washington DC: Social Security Administration och Trends in—
Social Security Geneva: International Social Security Organization.
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arbetslöshet,sjukdom,pension,Socialförsäkringsförmåner i formTabell 10.1b av
Ungern.Rumänienfamiljebidrag.ocharbetsskada t.0.m.

UNGERNRUMANIEN TJECKIENSLOVENIENSLOVAKIEN

1928lag1906lag 1:alag 1922 1:alag 1906 1:alag 1912 1:a1:aPENSIONER
lag 1975lag Nuv.1995lag 1992, Nuv.Nuv.lag 1988,lag 1977, Nuv.Nuv.

199619951990, 1994,1990, 1991,
1992, 1995

Ålderspens.:Ålderspens:Å1derspens.:Ålderspens.:Ålderspens.:
6%;6.5%; Fin:betalar Fin:Fin: a-tag4.9%;Finsa-tag a-tag3%; a-tagFin: a-tag a-

24,5%a-giv19,5%och a-giv a-giv15.5%21.6%a-givgiv 25% varierar
delåterbetalar sin15-35%

8.5%.På: M60 K55 om
60 K 56På: MM62 K57-61På:På: M63 K5855-60På: M

K53-57ntjåz M30 K25
20Intjå: M+K25, K25Intjå: MK25 Intja: 20Intjå: M25,

54-85%Färm:
53 %Färm:baspen-M35% K Färm:Färm:år. 50-60%bästa 5/10 Färm: avde

åren.högsta4/5920:-sionsnitt5/ 40%högsta 10 +Tilläggspension omavav
vid75%lönerelaterad Maxårsista 10åren lön1%lön7-16% + avavom

arbetsår.1.5% 42pensionålder 26-42.i om
årlönav sen

1985
lag 1891lag 1888 1:a1922 1:alag1888 1:alaglag 1:a19121:aSIUK-

1975,lagNuv.lag 1956,Nuv.lag 1992FÖRSÄK- Nuv.1956,laglag 1958 Nuv.Nuv.
19931992,199219941968,1965,1968,RING

1990,1992
4%;1.1% Fin:Fin:6.4%,Fin: a-tag1.4% a-tagFin:Fin: a-giv a-taga-tagsom

vård a-giv 15%med.4.5%med. a-giv 6.4%inkl.3.7%
3.3%.a-givarevård.; a-giv

vårdmed.9%10%3.4%
åri 260%50% dag Färm:80-100%. Färm:dag Färm.70 %Färm:Färm: Minst

eller 70 %69%1-3;Ersättning1-3, 90 % omökar till50%;
kontinuerligtdockdärefter,mindredock ändärefter,65-85% beroen-
sjuk. Ingenår.längst 1-2minimilön.år. Max1-2de maxar-
karensdag.belopp 250:-betslängd. Ers.

utgår 801max.
Halvadagar.

debeloppet
första 3 dagarna.

1907laglag 1887 1:a1922 1:alag1:alag 1887lag 1912 1:a1:aARBETS-
1975lagNuv.lag 1956,Nuv.lag 1992,Nuv.1956,laglag 1965, Nuv.Nuv.SKADE-

19951990,FÖRSÄK- 199619941988, 1990,1968,1966,
1991, 19921990,RING
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RUMANIEN SLOVAKIEN SLOVENIEN TJECKIEN UNGERN

ARBETS- 1:a lag 1991 1:a lag lag lag1:a 1927 1:a lag+ 1991, 1:a lag 1957nuv.
LÖSHETS- Nuv. lag 1994 1991 lagNuv. Nuv. lag 1992, Nuv. lag 1991
FÖRSÄK- Ändrad1991,1992, 1993 1996
RING

Fin: 1%; Fin:a-tag 1%; Fin: 0.06%; Fin:a-tag 0,4%;a-tag Fin:a-tag 1.5%;a-tag
a-giv 5% a-giv 3% a-giv 0,06% a-giv 3,2% a-giv 5%

Kv: registr a-sök. Kv: registr a-sök Kv: registr. a-sök Kv: registr. a-sök Kv: aktivt a-sök
Anställd anställd anställdsenaste anställdsenaste anställdsenaste senaste senaste
6/12 period. Lön 12/36 9-12/ 18 månad 12/36 månaderna månad12/48

halv minimilön

Färm: 50-60% Färm: 60% Färm: 70% i 3 Färm." 60% i 3 Färm: 75% i 3av
lön och lön i mån.3 mån.50% Därefter mån; 50%av mån,nästa 60% i 9

beroende mån.3nästa 60%. Längst 24 mån.3 Minimi- mån.
arbetslängd, Max längd mån.12 ersättning 4.788:-men
inte 60-85% mån. Max belopp /månadav
minimilön. Max gånger1.8 min.
längd 9 månader. lön.

FAMILJE- 1:a lag 1944 lag1:a 1945 lag1:a 1949 1:a lag 1945 1:a lag 1938
FÖRMÅNER Nuv. lag 1970, Nuv. lag 1994, Nuv. lag 1993 Nuv. lag 1995 Nuv. lag 1990

I993, 1995 1995
Källa: Individuella Consensus/Phare länder-rapporterpublicerade under senare
hälften 1996 publikationen Social Security Throughoutsamt Programs theav
World 1997 Washington DC: Social Security Administration. För Slovakien-
och Tjeckien bilagaäven 5 i Bilagan till betänkandet ej i dennadel betän-se av
kandet.
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egenföreta-ochanställdatäcker allasocialförsäkringssystemLettlands
Social-familjemedlemmar.derasavgiftersocialabetalar samtsomgare

bi-och arbetsgivareBåde arbetstagareobligatoriska.försäkringama är
arbetslöshetsförsäkringochsjuk-pensions-,finansieringentilldrar av

famil-och derasEgenföretagaresocialförsäkringsfond.tillgår ensom
lagenförstaarbetslöshetsförsäkringen. Dentäcksjemedlemmar av

1922. Nutidrepublikenslettiskaförstadenfrånålderspension ärom
föroch årför 5560 årPensionsåldem mänärfrån 1990.gällande lag är
föroch 20 årför25 årarbete i mänkrävsersättningfullFörkvinnor.

för ersättningenbasenbeloppfast utgörgrundpensionEnkvinnor. --
intjä-årsunder 15årende bästapå 5baserastilläggspensionoch enen
1924.frånhärstammarsjukförsäkringslagenförstaperiod. Dennande

arbets-antaletmedvarierarErsättningentillkom 1995.gällande lagNu
Arbetslöshetsiör-till 100 %.ersättningenhöjsarbetsår8Vidår. änmer

tillbidragitarbetstagarefenomen. För1990-ta1ssäkringen somär ett
90ersättningmånader6i minstförsäkringenfinansieringen omgesav

inkomstrelaterad.inteArbetslöshetsersättningen ärminimilönen.% av
månader6finansiering i ärmedbidragitintearbetstagare er-För som

minimilönen.%70sättningen av
arbetstagare,finansierasiLitauenSocialförsäkringssystemet ar-av

socialförsäk-statligtillbetalar inegenföretagareochbetsgivare ensom
ålders-första lagendenbaltiska ärövrigai staterLiksomringsfond. om

och 1990.1956frånlagstiftninggäller1920-ta1et. Nufrånpension
utgårErsättningför kvinnor.åroch 60förår62 mänPensionsåldern är

tilläggs-fattigdomsnivån samt110 %basnivådelartvå eni avomen— sedanexisteratSjukförsäkringslag harinkomstrelaterad.pension ärsom
underlönen%80Ersättningen1991. ärfrånNuvarande lag är1925. av

maximalt 3ibetalasSjukersättning ut%.därefter 100ochdagar30
år 1919.första gångenstiftadesarbetslöshetår. Lagmånader omper

förkvalificera1990-talet. Förfrån attlagstiftninggällande ar-ärNu
och sak-registreradförsäkringstagare ärkrävsbetslöshetsersättning att

bidragfastinkomstrelaterad är ettinte utanErsättningenmedel. ärnar
år.månaderbetalas 6genomsnittslönen. Den ut% per17.5 avom

fonder,med tvåsocialförsäkringssystemtudelat varavPolen har ett
Finansieringenbefolkningen.förochjordbrukare restenför avenen

%med 10bidrar35 %för även statenarbetsgivarenfrämststår men
socialförsäkrings-kapital. Staten attfondens garanterarden senareav

Ålderspensionfinansieringen.tillbidrar inteAnställdafonden fungerar.
1990-talet.tidigtfrångällande lag1920-talet. Nu ärsedanfunnitshar

full pensionFörför kvinnor.åroch 60förår65 mänPensionsåldern är
baserasErsättningenför kvinnor.åroch 20förarbeteårs mänkrävs 25

arbetsår.antalettillförhållandetillägg idiversepluslönen%på 24 av
sjuk-gällandegenomsnittslönen. Den%39Minimipensionen är nuav
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försäkringslagen tillkom 1974 och har justerats åtskilliga gånger sedan
dess. Ersättningen 80 % lönen under 3 månader ochär därefter 100av
%. Ingen karensdag. Arbetslöshetslag stiftades för första gången i Po-
len år 1924. gällande lag frånNu 1991 och 1994. erhållaFör dag-är att
penning krävs registrerad arbetssökande och försäk-äratt attman som
ringstagare innehaft arbete de 6 månaderna under måna-12senaste en
dersperiod. Ersättningen inte inkomstrelateradär 36 % natio-ärutan av
nell genomsnittslön i månader och9 kan utvidgas till 24 månader bero-
ende på arbetsår.

Rumäniens socialförsäkringssystem täcker de anställda. Systemen
finansieras med avgifter till socialförsäkrings-, arbetslöshets- och
tilläggspensionsfonder. Första lagen ålderspension tillkom 1912.om

gällande frånNu lag 1990-talet med tydliga inslag efter-är men av
krigstidens tidigare Både arbetsgivare och arbetstagare bidrarsystem.
till finansieringen. Pensionsålder år för60 och år för kvin-55är män

full krävsFör pension arbetsår för30 och för25 kvinnor.männor.
Pensionen stiger med antalet arbetsår och ligger i intervall på 54-85ett
% lönen från de de bästa arbetsåren.5 10 Sjukförsäkringslag harav av
också funnits sedan gällande1912. Nu lag tillkom Endast1992. arbets-
givare finansierar sjukförsäkringen. Ersättningen 50 % lönen,är av

kan öka till 65-85 % vid många intjänade arbetsår. Ersättning ut-men
går dagar. Underi 180 de första dagarna3 utgår halv ersättning.max
Arbetslöshetsförsälcringslag 1990-talsfenomen. För ersättningär ett
krävs försäkringstagare registrerad arbetssökande och haräratt som
arbetat 6 de månaderna. Inkomster12 får inte överstiga 50senasteav
% minimilönen. Ersättningen medstigar antalet arbetsår ligger iav men
intervallet 50-60 % genomsnittslönen inte mindre 70-85 %änav men

minimilönen.av
Slovakiens sociala trygghetssystem bygger på struktur arbets-en av

relaterade socialförsälcringar, universella förmåner för hälso- och sjuk-
vård och familjeförmåner behovsprövad socialhjälp. Både arbets-samt

och arbetsgivare i Slovakien bidrar finansieringentill detagare treav
ovannämnda trygghetsprogrammen, i olika utsträckning inom deänom
olika försäkringsgrenama. lagenFörsta ålderspension härrör frånom

Österrike-Ungernkejsardömet 1906. gällande stiftadesNu lag 1995.
Pensionsåldem för60-55 år och för57-53 år kvinnor. fullFörär män

krävs för bådepension 25 år och kvinnor. Pensionen 50-60 %män är
lönen från de bästa10 åren plus lönen5 l % anställningsårav av av per

i åldern första sjuktörsäkringslagen26-42. Den tillkom så tidigt som
gällande lag härstammar1888. frånNu 1956, 1968 och 1994. Ersätt-

ningen de första dagarna och70 % därefter den tillstiger 90 %.är tre
utbetalas längstErsättningen i 2 år. arbetslöshetsförsäkringLagen om

tillkom kvalificeringsvillkoren1991. I stipuleras försäkringstagareatt
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månaderarbetat i 12arbetssökande och haregistreradska somvara
lö-60 %36-månadersperioden. Ersättningen ärunder den senaste av

månader.nästföljande Ar-3underdärefter %och 50månaderi 3nen
Maxersättnings-månader.i 12längstutgårbetslöshetsersättning som

minimilönen.gångerbelopp 1.8är
Bådeinvånare.samtligatäckersocialförsäkringssystemSloveniens

ålderspen-finansieringentillbidrararbetsgivareocharbetstagare av
ålder-lagenarbetslöshetsersättning. Förstaochsjukförsäkringsion, om

Pensionsål-tillkom 1996.laggällandetillkom 1922,spension senast
krävs 20full pensionför kvinnor. Föroch år58förårdem 63 mänär

frånlönen%35Pensionenkvinnor.och ärbådeförarbeteårs män av
för kvinnor.och 40 %förarbeteårens10 mände sistagenomsnittet av

tillkom 1992. Er-gällande lagstiftades 1922. NuSjukförsälqingslag
intervallet 80-ioch den liggerminimilönenmindresättningen änär

Jugoslavi-fornadelsomSlovenienlön.sjukförsälcrades I%100 avav
forsak-Kvaliñceringsvillkor1927. är attarbetslöshetslag frånfannsen

18-den sistaundermånadertill 12anställd i 9varitringstagare
där-månader ochlönen i 370 %Ersättningenmânadersperioden. är av

månader.i 24längstefter 60 %, som
socialförsäk-obligatorisktochuniverselltexisterarTjeckienI ett

arbetslöshetsersättning.ochsjukdomålderspension,förringssystem
begrän-socialtjänstenmedansjukvård,ochför hälso-gällerDetsamma

behovsprövad.ocksåoch denbosatta ärdemtill permanentärsomsas
social-avgifter,sker medsocialförsäkringssystemenFinansieringen av

definansieraroch arbetsgivarearbetstagareBådeskatter.viatjänsten
inteskiljer sigHistorisktsocialförsäkiingssystemen.angivnanedan

tillkomålderspensionNuvarande lagSlovakien.Tjeckien från om
Förför kvinnor.åroch 57-61förårPensionsåldem 62 mänär1995.

och kvinnor.för bådeförvärvsarbete mänårs25krävsfull pension
inkomstre-fastgrundpension samtindelad i ärPensionen är ensomen
och 1992.1956tillkomsjukförsäkringlagarNuvarandelaterad del. om

dock längstdärefter 69 %,ochdagarnaförstade%50Förmånen treär
l990-talsfenomen. FörTjeckien attiArbetslöshetslagar ettärår.i 2

36-dearbetat 12försäkringstagare senastekrävskvalificera sig att av
därefterochmånadernaförstadei60 %Ersättningen tremånadema. är

månaderna.följande 3de%50
ochhälso-pensions-,påbyggersocialförsäkringssystemUngerns

arbetstaga-ocharbetsgivareBådearbetslöshetsfonder.sjukvârds- samt
med-ungerskaallatäckerFamiljeförrnånerfinansieringen.bidrar tillre

länderfråninvandrareochuppehållstillståndmedinvandrareborgare,
med-landetsförexklusivSocialtjänstenavtal. ärharmed vilka Ungern

Pensions-år 1975.tillkomålderspensiongällande lagNuborgare. om
fullerhållakvinnor. Förföroch 56 år attföråråldem 60 pen-mänär
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sion krävs års arbete för både20 och kvinnor. Pensionen 53 %män är
lönen de bästa deunder 4 åren. Vid maximalt antal5 senasteav av ar-

betsår till Sjukförsäkringslagarstiger ersättningen 75 %. har funnits
sedan slutet 1800-talet. gällande lagar framförNu allt från 1990-ärav
talet. harErsättningen 60 % i två år. Systemet ingen karensdag. Ar-är
betslöshetslag tillkom året efter 1957Ungern-upproret men var av

föremarginell betydelse omställningsprocessens gällandeNu lagstart.
tillkom Kvalificeringsvillkor månaders anställning före1991. 48är ar-
betslöshet. Ersättningen 70 i månader och därefter% 3 60 % i 9 må-är
nader.

Från tabeller och tabellkommentarer framgår det kandidat-attovan
länderna utvecklat välfárds- ochhar trygghetssystem påminnersom om
dess västeuropeiska motsvarigheter. tabellerna kan bedräg-Men ettge
ligt sken väl utvecklade endast skiljer beträffandesig åtsystemav som

administrativa kapacitet och mångaersättningar. Systemens låg iär
kunskap eller förståelse förkandidatländer finns inte utbredden om

Därför åtnjuter de heller den legitimitetinte soci-systemen. typ av som
alförsäkringssystem har kommit medlemsstater.i EU:sgöraatt

ofta framhållits länderrapporter kan den givnaSom i Consensus’
från den praktiska tillämpningen. Därför detbilden skilja sig markant är

viktigt bild sociala och institutioner äratt processer somge en av av
sociala dimensionen fonn socialförsäkring ochvikt för den iatt av so-

utvecklas.cialtjänst ska kunna
effektivt behö-innebär arbetsmarknadens påDetta sättatt parter ett

den sociala dialogens olika strukturerförbereda sig på delta iattver
kapitel. det möjligt förbeskrivs i Förnärmare nästa göra parternaatt

tillkomplicerade socialförsäkringssystem måstetillägna sig dessa attatt
fackföreningar omstrukturerasbörja med arbetsgivarorganisationer och

och få verksamhetsområde klart definierat inomi kandidatländema, sitt
de nationella ramarna.

fackföreningamaAllteftersom arbetsgivarorganisationema och i de
europeiska struktu-central- och östeuropeiska länderna integreras i de

utbyteför arbetsmarknadens läggs grunden för ökatettparterrerna av
Östeuropaerfarenheter. Central- och de pågående reformerna detI gör

grunden ifrågasätta de gamla modellerna för kollektivanödvändigt iatt
arbetsmarknadsrelationer, vilket innebär flera för fackfö-utmaningar:

fackföreningsverksamhetklart måste skilja mellan ochreningama som
politisk vilket de tidigare gjorde; för arbetsgivarförening-aktivitet, inte

modernisering förbunden med privatiseringar,är nära somarna, vars
olika takt de olika länderna; och för de offentligasker i mycket i myn-

erbjuda arbetsgivarorganisationema och fackfö-digheterna, har attsom
trepartssamtal.olika möjligheter till dialog, i tvåparts- ellerreningama
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socialadeReforrneringen10.6 av

trygghetssystemen
under 1990-reformprocessentvekannågonråder knappast attDet om

hade karaktäreninledningsvisområdetsociala närmastdettalet inom
rudi-uppbyggnadformfrämst imarknadsanpassning avavav ren -

mildraförimprovisationerellerarbetslöshetsförsäkringar attmentära -
boen-ochmatpris-beskrivitsproblemdeeffekterna som ovanav

Emellan-m.m..arbetslöshetinflation,avskaffande,desubventionemas
liknadenågotbyggaförsöktafattatämligengjordes att ensomupp

iokoordinerattämligenoch systemlokal nivå ettpåoftastsocialtjänst,
uppifrån.och ordercentral planeringpräglats avsom

inomreformprocessendock1990-talet hardelenUnder avsenare
kännetecknatsalltmerområde atttrygghetenssocialaden ge-merav

för-ochparlamentennationelladeförelagts attlagförslagnomarbetade
bådekunskapsutbyteochberedninggrundligareutmärktsarbetena av

välfárdsadministrationländernasmellanländerna ochmellanochinom
kunskapenbetyder inteområdet. Dettapå attexpertisinternationelloch

kritiskförbreddennödvändigadenoch fått attigenomalltid enträngt
stånd.tillkommakunnatförslagendiskussiongenomlysandeoch om

ha visatsoffentligheteniÄndå intressealltårpå störretycks ettsenare
Östeuropa harhållpå sinaCentral- ochöverallt ifrågor. Intedessa men

framti-trygghetssystemensstånd kringtillsamtal kommitoffentligtett
präglatslagstiftningsarbetetochdebattenfall harvissautformning. Ida

särskilt frånkanskekritikunderoch berettspåtaglig kontrovers ar-av
bakomarbetethävdatibland ägtbetsmarknadens att rumparter som

lykta dörrar.
reform-pågåendedenländergenomgångföljerNedan nuaven

siffer-l0.2 Denämndesmaterialdetbaserad på ovansomprocessen
iinget1996tillhänför sig annatredovisasuppgifter angesomsom

uppdeladproblemdiskussionföljsLändergenomgångentexten. enav
kandidatlän-l0.2tabellföljer överförstAllraförsäkringstyp.efter en

arbetslöshetstal. Detdel BNPutgifter samtsocialademas avensom
den inom-medlemsstaternamed ärjämförtkan nämnas att

arbetslöshetvariationenregionala stor.kandidatländema av
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Kandidatländernas sociala utgifter och arbetslöshet.Tabell 10.2:

Arbetslöshetutgifter/BNP % %Sociala

Bulgarien 1410
7.6Estland -

18Lettland l l
6Litauen 10

12Polen 18
8Rumänien 9

10.9Slovakien 14
7Slovenien 25
3Tjeckien l 7

frånländerrapporterutlåtanden juli 1997 och Consensus’Källa: Kommissionens
1996

Bulgarien

den bulga-trygghet finns inskrivna ioch socialfattigdomsnivåTrots att
fattigdomsnivånbefolkningen underlever 40 %riska konstitutionen av

år 1990.socialförsäkringssystemettäcks idagmiljon färre änoch aven
ochekonomiskt soci-till regelverk iEG:sArbetet med anpassningen är

trygghets-det socialaReformerna pålångt kommen.alt hänseende inte
utvecklingen. Denuvarande ekonomiskadenområdet begränsas av

finns ändåtillekonomiska problemensociala och atttrots utrymme
utlåtandekommissionen i sittstrukturen hävdarförändra den interna

lan-emellertid tveksamtkälla detEnligtBulgarien. är omsammaom
hante-sociala förmåner.finansiera Förstarkdets ekonomi attär attnog

Bulgari-för social trygghet behöverlegalainstitutionella och systemra
och finansiellt stöd.internationell experthjälpbådeen

värde ochdrastiskt sjunkit isocialförsäkringen harFörmånema i
år,pensionsåldem 51-55den lågaantalet pensionärer utgör, p.g.a.

således otill-befolkningen. Ersättningsnivåernahela är40 procent av
skyddoch skapamänniskors försörjningräckliga för ett motatt trygga

fattigdom.
träda ochförväntas inlandetbland invånarna iAttityden är att staten

för lan-Subsidiaritetsprincipenunderpriviligierade.socialthjälpa de är
tillliggerför solidaritetsprincipengällerfrämmande. Sammadet som

anled-dessasocialförsäkringssystemet.egenavgifter till Avförgrund
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områdesocialpolitikensreformer inomuppenbartdetningar är att nya
kommerbefolkningen.förankras i Detta att tamåste är en process som
mellantrepartsförhandlingardialogen förs viasocialatid. statenDen

Mellanför dominant.arbetsmarknadensoch statenparter, ansesmen
fackföreningar åtnjuterorganiseradeanställda ide30-50 % är somav

strejkrätt.
socialförsäkringsfond stiftades 1996.etablerandetlag förEn av en

ocharbetstagare Lagen,arbetsgivare,Fonden finansieras staten. somav
arbetsskadeför-ocharbetslöshets-hälsovård,ålderspension,omfattar

Fondens bud-statsbudgeten.oberoendetrygghetsocialsäkring, avger
för soci-parlamentet. Lagengodkännasska dockget ramarnaangerav

förregelverkfinns ingetverksamhet,alforsäkringsfondens ännumen
Vi-verksamhet ska organiseras.försäkringsgrenamasenskildadehur

forsäkringssystem.möjliggör privatalagstiftningförberedsdare som

Estland

särskilt inomsocialpolitikeninomreformerantalEfter ett pen--
saknasfortfarande flera luckor. Detfinns detsionsområdet t.ex. en-

problem vadhandikappade,till delagheltäckande samt storasersom
tidenarbetsskadeförsäkringama. Denoch närmastearbetslöshets-gäller

reformergjordapräglas utvärdering änändåkommer att snarareavav
reformer.strategiskastoranyaav

utvecklingbehövssocialförsäkringssystemmoderntskapaFör ettatt
och finansiering. Depersonal, organisationområden:följandeinom

nyutbildade.fåtalsocialpolitiken administreratshar ettårensenaste av
vidareutbildningochutbilda flernödvändigt attattDet personeranses

Organisationsmässigtpersonalen.existerandedenblandgenomförs
och kom-landstingregioner,regering,socialpolitikenadministreras av

miljo-på 1,5kommuner242kommunerhar mindredessaAvmuner.
området.socialadetuppgifterna inomklarainvånare problem attner

medsocialförsäkringssystemetfinansieringenhannoniseringEn avav
nödvändig.sociala sektordenaktörerna i ärde olika

skapakunnabristfällig. FörDatainsamlingen idag attär avance-mer
inforrna-insamlanödvändigtdettrygghetsocialtrade attärsystem av

Försäkringskasseförbundet harSvenskastandardiseratpåtion sätt.ett
stabili-ochsammanhållningsocialområde. FörEstland på dettabistått

vidare viktenfattigdom betonasoch kampeniinkomstersering motav
arbetsmarknadspolitik.utveckladenav

problem kring mino-olöstafinns detLettlandiEstland såvälI som
ock-samhället vilkaoch rättigheter iställningmedborgerligaritetemas

området.socialaberör detså
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Lettland

strukturella förändringarStora inom det sociala trygghetssystemet har
och sociala riskfaktorermånga har föremål förvarit reformer.ägt rum

följande områden finns fortfarandeInom för förbätt-ett stort utrymme
mellan denringar: dialog statliga socialförsäkringsfonden och statli-en

skatteverket behövs; inbetalningama till socialförsälcringama görsga
helt och fullt; socialtjänsten behöver diversifieradeinom det systemet

tydligare logik och kommunikationen mellan lokalade enheternaen
och fmansministeriet; kompetensen både ledning blandinom och soci-
alarbetare måste höjas; för det sociala trygghetssystemet skaatt ut-
vecklas krävs vidare medborgarna lär ifrågasättasig det socialaatt

och beslut;institutioner inom sjukvården behövs bättresystemets en
organisation där privata vårdinstitutioner involveras den obliga-it.ex.
toriska sjukvårdsförsäldingcn; och slutligen det viktär att entrepre-av

rättigheter och skyldigheter detsituation inom socialanöremas trygg-
hetssystemet klargörs.

vidareutbildas förPersonalen behöver kunna klara deatt av nya
krav ställer. På socialtjänstområdet behövs det framförsystemensom
allt förenkling förmåner och implementering kommunala refor-av av
mer.

fungerarTrepartsförhandlingar tvåpartsförhandlingar måstemen
förbättras kommissionens utlåtande. Vidare försökenligt etab-görs att

och fonn aktivlera arbetsförmedlingar viss arbetsmarknadspolitik.av
arbetslöshetsersättningenFörmån 1995 relaterad till minimilöni var

till arbetstagarens lön.idag relateradärmen

Litauen

socialtjänstområdet skisseras lag principer för socialInom en om ser-
vice riktar regionalt administrativa enheter i arbetetsig attmot ut-som
veckla sociala erhåller internationellt ekono-Dennaprogram. process
miskt stöd.

utveckla finansiella och politiska krävs policyut-För att styrsystem
värderande primärt intresse förutse sociala kost-instrument. Av är att

effekternader, kunna räkna på lagar och reformer och skapa bätt-attav
socialförsäkringsområdet.statistisk uppföljning inomre

för för den rollArbetsmarknadens viktiga deärparter svaga som
område.behöver spela på den sociala trygghetens Andelen arbetslösa i

stigande.jordbruket % och social dialog existerar25 Enär treparts
idag, tvåparts bedöms behöva utvecklas.men en
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förbättra säkerheten arbetsplatsernaFör på behövs det ytterligareatt
stöd för preliminärt uppdragnade linjerna för obligatorisk arbets-en
skadeförsäkring. kan också leda tillDet intensiteten i nåsträvanatt att

minimikriteria beträffande hälsa ochEU:s säkerhet på arbetsplatserna
förbättras.

arbetslöshetsförsäkringen har frånErsättningen i gått löne-att vara
fastrelaterad till belopp i förhållande till den nationellaettatt vara ge-

Även kvalificeringsvillkomanomsnittslönen. har skärps och ärnu
grundregeln det krävs anställning i 24 de månaderna36senasteatt av
medan det tidigare endast krävdes registrering arbetssökande ochsom
brist medel.på

Polen

Förhandlingar mellan arbetsmarknadens och är ävenparter staten norm
också i Polen främst de-arbetsgivarna inteännurepresenterarom

nationaliserade statsägda företag. Viss aktiv arbetsmarknadspolitik med
förmedlingar har kommit igång.

också förmånen Solidaritet under tiotal förePolen har åratt ettav
sammanbrott uppträddeSovjetväldets alternativ maktpol isom en sam-

fackföreningarnashället bl.a. förebådade roll den sociala dialo-och i

gen.
så det nödvändigt förbättraVad gäller pensionssystemen är att sam-

och de alternativen.arbetet mellan de statliga privata
polska sociala trygghetssystemet innehållernuvarande mångaDet

bland medlemsstater och det skerdrag liknande EU:ssystern enav
konvergens EU:smot normer.

Rumänien

tillfredsställande-sociala dialogen fungerar blandar sigDen inte staten
finnsoch egentliga privata arbetsgivare inte. socialai några Det trygg-

få avgifter ochhetssystemet fungerar dåligt svårigheter inattp.g.a.
skillnader förrnånsnivå. sociala förmå-tillåter i Deävensystemet stora

låga.regel mycketärnerna som
Socialförsäkringssystemet består förmåner täck-i Rumänien av som

flesta risker, förmånerna små och administrations-de sociala ärmener
bidrag t.ex. till for utskickkostnaderna vissa 3 %är stora postenav av

barnbidrag. Sociala trygghetssystem innehållerpension och även pro-
förtida pension, vilket skapar problem förmed höga förmånergram

tilllegitimitet. förhållande andelen yrkesverksammaI ärsystemets

7 17-1437
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arbetslö-pensionärer,barn,idag passivamedborgarerumänskamånga
mellan deminomojämlikheter existerarsa. t.ex.Stora systemen som

uppbäroch demjordbruksprogrammetfrånpensionuppbär somsom
trygghetensocialaBeträffande den note-frånpension statens program.

mycketutlåtande tydligtkommissionens attutredningen att angerrar
skallför Rumänienområdetsocialadetpå attåterstår ävengöraatt

EU-medlem.kunna bli
kost-genomgårsocialade ärförändringar systemenDe stora som

Samtidigtbegränsat.handlingsutrymmetekonomiska äroch detsamma
stöd.socialtbehovenökar av

Slovakien

samti-förmånsnivåer,lågakännetecknasSocialförsäkringama menav
mindretenderarSocialtjänsten mot etttäckning. attbreddigt enav

naturaförmåner.ochkontantförmånerinslag mer avav
Slovakiska med-deinformationdenskillnad iföreliggerDet somen

fungerar.de verkligenoch hursocialadeharborgarna systemenom
förhål-vilkaunderinformationmedborgarnasaknarspecifiktMer om

förmåner.ochåtgärderolikaförkvalificera sigde kanlanden som
detbeslut inomöverklagakanmedborgarnaför hurRättsprocedurer

och vissafragmenterad formitrygghetsområdet finnssociala sys-men
överklagandepro-skulleIdealisktunderbyggda.lagligtheltinteärtem

beslutsfattande instansenursprungligadenfrånsjälvständigvaracessen
brister.finnshärallmänheten,för storalättillgängligoch menvara

1991sedanfunktioniSlovakieniarbetslöshetssystem ärEtt men
Finansieringenmarkant.minskathararbetslöshetsförmånema ar-av

idagangelägenhetstatligt är1995betslöshetsförsäkringen menenvar
Näroch arbetsgivare.arbetstagareuppgift förhuvudsakligen ar-en

olyck-dettavidsocialtjänsten ärslutarbetslöshetsförsäkringen tar men
medelstatligabudgetSocialtjänstens utgörssynvinklar.tvåligt avur

harnärvarandearbetslöshetsfonden förmedanbegränsadevilka är
socialtjäns-in ikommerdeharandradetöverskott. För sompersoner

arbetsmarknadsåtgärder.aktivadeltaga ipå sigkravfälla inga atttens
ochframför alltlagar,utifrån givna statentrygghetSocial avges,

kom-trygghetsocial ärAndra instanserhalvstatliga instanser. som ger
minskarförstnämndatvåDeassociationer.frivilligaochföretagmuner,
officielltblivitrollassociationernasfrivilligamedan deomfattningi nu

associationerFrivilligaregeringen.Slovakiskaerkänd den agerarav
lokalt.ochcentraltbåde
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Slovenien

fack- ellernationell nivå ingafungerar påsociala dialogenDen men
medlemmar europeiskatycks i sinaarbetsgivarorganisationer mot-vara

UNICE.svarigheter ETUC resp.
övergångssekonomier där regerings-flesta andratill dekontrastI

NGOassociationertycks betrakta frivilligafortfarandemakten som
frivilligaden Slovenska regeringensåpotentiella hot, uppmuntrar sam-

manslutningar.
gradvishöga varförförför ålderspensionerKostnader enanses

inkomstersättningsnivånsnitt %de EU:s 75sänkning från 74 % är av
förutbestämd tillfrånska förändrasPensionsåldemförväntas. enen

utbetaldvariationförväntas möjliggöradärigenomflexibel avsommer
mellanPensionsåldersintervallen ligger 61-intjänandeår.efterpension

under höstenpensionsreform har diskuteratsomfattande70 år. En mer
ökat från %arbetslöshetsförsäkringen har 50Förmånema i1997. av

idag.mellan 60-70 %1995 tilllönen

Tjeckien

hållersocialförsäkringssystemenfinansieringenroll iStatens suc-av
tillfredsstäl-fungerar intesociala dialogenminska.på Dencessivt att

lande.
.finansiella bi-baseras påtrygghetsmodellensocialatjeckiskaDen

därför klassificerasoch kanarbetsrelateradeochdrag- system som
uni-pensionsrefonn kan dockföreslagenBismarckian. En ses som mer

förmåner, obligato-anti-fattigdomspelare:påversell och bygger tre
uttryckt viljaharförsäkringar. Regeringenoch frivilligariskt sparande,

finansie-till förmån förlöpande finansieringlämna principen ettatt om
europeiskatraditionelladetvilket gårpensionssystem emotrat pen-

sionssystemet.
fastängaranterade miniminivå,medborgareAlla tjeckiska är en

skyddet för indi-lagstadgadetillämpningen. Dethar brister isystemet
överklaga be-möjlighet för individenochväl utvecklatvider attär ger

europeiskaliknar denrelation tillsociala kostnader i BNPAndelenslut.
Liktdel.medan familjeförmånerdär pensioner utgörväger tyngst en

problem med finansie-Tjeckien fåkommerEUzmedlemsstatema att
åldras ocheftersom befolkningensocialförsäkringssystemetringen av

vård förväntas öka.och medicinskpensionerkostnader för
utförliga-behandlasTjeckien och SlovakieniFörändringsprocessen

betänkandet.Bilagedel tillutredningen setilli expertrapportre en
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Ungern

funge-arbetsmarknadens ochmellandialogensociala statenDen parter
splittrade ochtycksArbetsgivarnahaltande. utanän euro-merrar, om

med ETUC.iFackföreningamatillhörighet.peisk är
svagheter ietablerad har visatfinnslevnadsnivåminimalEn men

för individerskyddetlagstadgadegenomförandet. ärDetpraktiskadet
beslut. Vadöverklagaindividenmöjlighet förochutvecklatväl attger

traditionelltharsociala Ungern storför settutgiftergäller enprogram
lik-nästandet sociala kontot% påsnitt 22EU:s%,del BNP 25av

mindre.betydligtcapitafastän BNPSverige ärnande per
ochpå förmånenbåde längdenhararbetslöshetsförsäkringen såI

minskat.nivån

Pensionsreforrner10.6.1

Östeuropa problemytterligareCentral- och möterPensionsreformer i
reformsträvanden DeEU-medlemsländernas möter.demutöver som

desammadeutformningen ärdominerat systemenfrågor nyaavsom
fråganförändringar i Västeuropa:motsvarandeföristått centrumsom

ochavgiftermellanrelationenskall täckas,vilkaeller somom vem
längdintjänandetids Iindexering,ersättningsnivå,förmåner, m.m.ev.
lagstiftnings-förankringendemokratiskadenharkandidatländema av

sådetta harTrotsarbetsmarknadens gottparter.kritiseratsarbetet av
falli vissapensionssystemet,reformeratkandidatländersamtligasom

andra.igrundligt änmer
pensionsreformenscentral imedverkan varitsvenskexempel därEtt

lettiskabegärde den1994Lettland. Höstenfrånhämtaskanutformning
år,där någraaktivhade varitVärldsbanken,hjälp frånregeringen som

Världsbanken i sinpensionsområdet.lagförslag påframmed ettatt ta
Riksförsäkringsverket,svenskafrån detmedverkanbegärde somtur

förprincipernautvecklauppgiftmedprojektgrupper: atttvåtillsatte en
ochlagstiftning,förankringtill politiskmedverkareformen samt nyav
ochutvecklingentekniskatill denmedverkauppgiftmedandra atten

förhållan-självständigt ifungerarProjektetimplementeringen. numera
Världsbanken ochfråninledningsvisfinansieringmedtill RFVde sena-

utvecklingssamar-internationelltförStyrelsensvenska SIDAfrånre
lettiskadenföreträdare förmellansamarbetepåbyggerbete. Det rege-

konsultsvenskprivatexpertissvenskutomstående ävensamtringen, en
närvaranderutiner. Förekonomi-administrativaframtagningför av

lagstiftning,förberedandeprojektetsimplementeringengenomförs av
utveck-pilotprojektforminvesteringar i samttekniskavidare görs av
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ling arbetsmetoder och personalutbildning varvidorganisation,av en av
de svenska försäkringskassoma medverkar. Arbetet innefattar också
framtagningen femårig utvecklingsplan. praktiken har projektetIav en
inneburit genomförda svenska pensionsreformenden inteännu prö-att

grannland.ivats ett
lika omfattande har företrädare förPå liknande inte RFVsätt änom

framtagningen den polska pensionsplanenvarit inblandade i av nya
Också här har finansiär.framlades 1997. SIDA varit Isom sommaren

den kommandePolen kan förslaget karakteriseras variantsom en av
pensionslagstiftningen med förmåner speglar avgiftsinbe-svenska som

talningar med lång intj änandetid.och
för förslaget detKännetecknande det polska antagits iär att stor

de politiska partierna.enighet mellan
vållade pensionsförslaget splittring ochdäremotI Ungern stor ge-

med de administrera fonden.nomfördes stridi parter satta attsom var
mycket kontroversi-Särskilt Världsbankens inblandning tycks ha varit

ell.

Sjukförsäkringen och hälso- och sjukvårdenl0.6.2

försökcentral- och östeuropeiska länder har gjortssamtligaI attnästan
främstmed hälso- och sjukvårdens finansieringtillkomma rätta genom

sjukförsäkringen. Målet har skilja försäkringensvaritreformera attatt
från flera länder har funnitsutgifter statsbudgeten. Iintäkter och en

korporativistiskt-selektiva försäk-tillbaka till tidigaretendens gåatt
avgifter direkt tilloch arbetsgivaredär arbetstagareringstyper genom

förlustbåde sjukvård och dagpenning vidfond finansierar av ar-en
med täckning försjukdom. Härvid uppstår problembetsinkomst p.g.a.

till arbetandearbetskraften. Familjemedlemmardem inte ingår isom
försörj kvar stårerhåller vanligtvis skydd via storatt gruppmen enaren

försäkringensfaller utanförarbetsmarknadenfast anknytning tillutan
skyddsnät.

organiserad vård ochhar oftast varit lokaltLösningen omsorg men
decentralise-flesta fall oklarfinansieringen i dehär attär ännu p.g.a.

kommitfungerande Välfardskommuner inteoch uppbyggetringen av
Östeuropa. moderniseringSjukvårdenssärskilt långt Central- ochi är

betonat i samtliga sinaproblem vilket också kommissionenett stort
länderutlåtanden.
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aktivochArbetslöshetsförsäkringen10.6.3

arbetsmarknadspolitik

1990-taletarbetslöshetsförsäkring i börjaninförandetvidOckså avav
de lagarbetyder inteDetutländska attmedverkade experter: som

införandestudiergrundliganågrabyggde påinfördessnabbt av ar-av
centralpla-nedmonteringsamtidaunder ettbetslöshetsförsäkringar av

hållandra ipåfanns inteerfarenheterliknandeNågrasystem.nerat
Östeuropa först.avseendedettaiochCentral-världen. var

inadekvatsigländer visatflestahar i deArbetslöshetsförsäkringen
alternativersättningsnivåer. Somochtäckningsgrad ettgällervadbåde

försökländer gjorthar vissakontantersättningaråtgärdertill passiva --
Erfa-förebild.svenskefterbl.a.arbetsmarknadspolitikaktivmed s.k.

omfattningi viss upprättatsarbetsförmedlingarhittillsrenheterna är att
länderutlåtandensina ärikommissionenkandidatländerflerai även om

fåtalutveckling. Ettfortsattoch kräverpunktpå dennakritiskganska
omskolnings-ochutbildnings-ambitiösapåocksåländer har satsat mer

harsmå. LitauenIavseende varitdettaiäven resursernaomprogram
AKU.arbetskraftsundersölcningarutvecklamedbidragitAMS att

Socialtjänst10.6.4

socialadetpåkompetensadministrativaochpolitiskaLokala organs
Östeuropa. flestadetiMenCentral- ochutvecklad iinteområdet är

ochkommunal vård ävenuppbyggnadidagpågårländer omsorgaven
håll.centraltfrånkommervanligtvisfortfarandefinansieringenom

ambitionenuttryckligadenmedlagtillkom 1995LettlandI t.ex. en
särskiljaoch inkontant samtbåde naturasocialtjänstdefinieraatt --

ochstädernaregionerna,hoskompetensenömsesidiga staten,den
lagen. Lag-enligtsocialtjänstenutförandetavseendekommunerna av

Systemetsocialtjänst.kommunalriktningLettland iför motändringen
landetlevnadsnivåsänkningendramatiskadenpå hårt somsätts genom
dyraregånger6-7socialtjänstenförOmsorgskostnaden ärgenomgått.
social-institutionellEftersomöppenvård.vidinstitutionsvårdvid än

mycketreformarbetethandlarsovjetepokenunderriktmärkettjänst var
service.institutionsvård tillfrån öppenflyttaatt resurserom

Avslutning10.7

påkandidatländemaireforrnprocessenöversiktkapitel 10I avenges
erfarenhetergjordahittillsljusetområde. Itrygghetenssocialaden av
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under l990-talet diskuteras möjligheterna för kandidatländerna att
framöver sig till EG:s regelverk. Efter genomgång detanpassa en av
material kandidatländerna stått till förfogande finner utred-om som
ningen kommissionen underlåtitatt skärskåda denärmare socialaatt
trygghetssystemen kandidatländernai och deras möjligheter att anpassa
sig till de krav EU:s regelverk och institutioner medför. Med de nya
slcrivningama i Amsterdamfördraget skärps kraven på det sociala om-
rådet. Effektiva Välfárdssystem baserade på väl definierade sociala rät-
tigheter både för individen direkt och via kollektivens deltagande i-
både arbetsmarknadens organisation och de sociala trygghetssystemens
administration underlättar både demokratisk stabilitet och väl fun-en-
gerande marknadsekonomi.

Det viktigt hålla i minnetär det inte finnsatt enhetligtatt ett västeu-
ropeiskt socialförsäkringssystem kring vilket kandidatländerna kan
modellera sina Vad kan identifierasystem. Europeiskaär stan-man
dardnivåer uttryckta inom för det europeiska samarbetet. Närramen

jämförelser mellan sådana teoretiskagör modeller bör ha iman man
åtanke skillnader i lagar och utförandeatt stora social trygghet exis-av
terar.

Det den universella karaktären på deär europeiska sociala trygghets
utfomining skiljer sig frånsystemens övriga världen. Systemensom

träder krafti sig eller långsiktigtär skadad/hindrad.temporärtvare man
legalaDet ramverket inom EU längeså utformatär än stärktsvagt men

efter Amsterdam. skillnaderStora föreligger i hur de sociala trygghets
organiserade och hur de olikaär finansieras.systemen systemen

Under 1990-talet har omvandlingstrycket varit på välfárdssys-stort
Östeuropa.i Central- och I vissa fall hartemen detta varit så stort att

välfárdssystemen delvis upphört existera. Det gäller den före-att t.ex.
tagsbaserade barnomsorgen endast i liten utsträckning ersattssom av
motsvarande offentlig eller privat organiserad utanför familjen.omsorg
Det har förstås tydliga implikationer för jämställdheten mellansenare
könen och i bredare perspektiv också på barnens rättigheter.ett Också
andra välfärdssystem har påverkats, utbildningsystemet och sjuk-t.ex.
vården, här bilden inte lika entydigtär negativ problemenävenmen om

många.är
Vad gäller de institutioner direkt berörs samordningsregler-som av
mellan länderna främst socialförsäkringsinstitutionema detärna — -

uppenbart mycket återstår för de skall kunna fullgöraatt degöraatt att
förpliktelser EU-medlemskap innebär. På denna punktett ärsom
kommissionens utlåtanden särskilt och underskattar grovtsvaga pro-
blemen.

Visserligen finns skrivningar i kommissionens yttranden anty-som
der behov utbildning och kunskapsöverföring till de berördaav mer
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deformulerade närmastallmänt attsådessa är gerinstitutionerna men
så kommerinformationtekniskmed literäckerdethandenvid att mera

ochBåde Consensus-rapportemaräls.påEU-anpassningen att som
medsamtalforskningsrapporter,material-enskilda exper-detän mer

inÖsteuropa samlatutredningenochCentral- etc.iverksammater -
så.problembetydligt änpåpekar störredeloch tagit av

genomgåen-deninstitutionerberörda ärinomkunskapengällerVad
Endastsocialförsälaingskunskaper. etttidensgamladenprägladde av

medkontaktkommit ihittillsharinstitutionerdessaanställda inomfåtal
påBristenmedlemsstater.dessochEUgäller inomregelverkdet som

nyutbildade tjänstemänMångapersonalutbildad äroch stor.erfarenhet
ledaerfarenhet storaliten attharutbildning orga-adekvatmed avmer

pri-denvis-å-visLöneskillnademapersonal.mycketmednisationer
försäkrings-privatadensärskiltproblemsektorn annatär ett somvata

social-medkonkurrerakommaoch kanutbyggnad attundersektorn är
arbetskraften.välutbildadedenförsäkringsinstitutionema yngreom

arbetsmarknadens parterviktenpåpekar gesattKunskapsproblemen
särskiltochlegalaallaochdialogensociala attdendelta imöjlighet att

avskaffas.dettahinderpraktiska mot
det1b kanochtabell 10.1adöma synasTill det attt.ex.yttre av -- ochskyddsnätsocialtomfattandeharkandidatländema ettomsom

strukturinstitutionellochlagstiftninghaft som un-harhistoriskt enen
åtminstoneunderfunnits i Västeuropa senaredengefär motsvarar som

Arbetslöshets-fallet.knappastemellertidSåefterkrigstiden. ärdelen av
frånnytillskottsocialbidragssystemet ärocksådelvisochförsäkringen

denågotiformersinafunnitintehälft avännuförsta1990-talets som
kopplaförsök gjortshar attländer sammanfleraIländerna.aktuella

oli-medarbetsmarknadspolitikaktivmedarbetslöshetsförsäkringen en
hellerefterfrågesidan. Inteochutbuds-bådepåingreppka former av

formersina ännu.funnithanågonstanstyckssammankopplingdenna
skrivning-gällervadframhålla attdetkan värt attAvslutningsvis vara

förhållandensocialaländerutlåtandenEU-kommissionensi omarna
medlem-blioch LitauenLettland attforhindernågrapåde intepekar

skrivningardemedidentiskaländerdessa ärKonklusionerna ommar.
förhand-förutvaltskommissionenländerfemdegörs som avomsom

medländerpekasRumänien utoch meraBulgarienlingar. Bara som
avseende.socialtiproblemallvarliga
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ll framtidaDen socialpolitiken och
femteEU:s utvidgning

Inledningl 1.1

kap. ochI 8 9 har redogjorts för det nuvarande regelsystemet inom EU i
fråga social trygghet respektive de konsekvenser följer dettaom som av
för svenskt vidkommande vid tidpunkten för kandidatländemas inträde
i unionen medlemsstater. kapitelI 10 översikt desom nya gavs en av
sociala trygghetssystemen i kandidatländema och den för-

Östeuropaändringsprocess präglat 1990-talet i Central- och medsom
avseende på trygghet och välfärd. detta kapitelI försök be-görs ett att
döma de långsiktiga konsekvenserna för den sociala tryggheten av en
utvidgning bortomEU själva tidpunkten för det sista eller nästav -
sista kandidatlandets inträde i EU. självtDet sig osäkerhetensäger att
på denna punkt mycketär stor.

utredningensI direktiv heter det nämligen att det möjligt ävenom
skall belysas på vilket de medlemsstaterna kan påverkasätt väntasnya
den framtida inriktningen EG-samarbetet på det sociala området.av

kanDetta givetvis variera beroende på den politiska inriktningen men
frågan här kan urskilja grundläggande värderingarär ochom man mer

det gäller social trygghet kan kommasynsätt påverkanär attsom sam-
arbetet.

dessa frågorDet två för det första vilketpå de med-är sätt nya-
lemsstatema kan påverka den framtida inriktningenväntas EG-av
samarbetet på det sociala området och för det andra frågan om man-
kan urskilja grundläggande värderingar och det gällersynsätt närmer
social ochtrygghet välfärd, vilka uppmärksammas i detta kapitel. In-
ledningsvis diskuteras den frågan för längre fram kapitletiattsenare

förrasig den frågan. korta tidnärma Den stått till utredningenssom
förfogande har inte möjliggjort någon djuplodande undersökningmer
varför synpunktema detta kapiteli får preliminära utgångs-ses som
punkter för kommande studier.
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Tillvägagångssätt1.21

utredaren harockså "eftersomdirektiv heter detutredningensI attatt
utrednings-det förväntasfaktorer kan intemängd osäkrabedöma atten

främststrikt kvantitativairesultaten tenner, utanpresenteras som mer
nå.inte gårde delar där precisioniövergripande större attresonemang

resonerande slaget.tentativtdetkapitelDetta är senare,av
förra ka-kapitel har delvis berörts itill dettaBakgrundsmaterialet

socialpolitiska dokumenthuvudsakligenpitlet 10.2. Det utgörs av
ellersocialministerierfrämst från deraskandidatländema,från motsva-

soci-välfärdsmyndigheter såsomoffentligarelevantarande, andra t.ex.
inominternationella organisationerolikaaliörsäkringsinstitutioner samt

Även verksamma i Cen-frivilliga organisationerområde inkl EU.detta
Östeuropa allt-så länge inteOckså denkonsulterats.hartral- och ännu

området har kommitpåsocialvetenskapliga litteraturenomfattandeför
välfärdsstatenskringhistoriska litteraturendenanvändning liksomtill

socialabesökthar ocksåutveckling. Utredningenochframväxt myn-
med antaldärtill samtalatkandidatländemafleradigheter i ettsamtav

ellerochutländska forskareochinhemskasvenska, etc. utomexperter
internationella organisa-till olikaeller knutnainstitutionerdessainom

varithar utredningenfältet. Vidareverksamhet påbedrivertioner som
socialpolitikoch ivälfärdkonferenser pårepresenterad vid några temat

Östeuropa. materialdettaharSammantagetCentral- ochBaltikum samt
grundläggande och soci-värderingarvilkaskisseraföranvänts att mer

nuvarande kretsendenbåde inomkan urskiljasalpolitiska synsätt som
kandidatlädema.och iEU-länderav

dekring hurfrågornabesvaraenkeltfinns ingetDet sätt att nya
detinriktningenpåverka den framtidakommermedlemsstaterna att av

granskatill över-samarbetet inom EU. Ett ärsociala väga attsätt att
marknadsekono-kapitalistisktillsocialistisk planekonomigången från

socialpo-dåvarandededvs. hur sågsocialpolitiska området:mi på det
bl.a. deförändrats förhar deoch hur mötalitiska institutionerna attut

skär-inträde unionen.för i Ettställer sätt ärkrav attEU annatettsom
förtacklasoch hur de inomsociala problemexisterandeskåda ramense

främstutredningenkapitel harkandidatländema. 10Isocialpolitiken i
förtredje tillnärrnningssätttillvägagångssätt. Ettfölja dessa tvåförsökt

dettaEG-samarbetet inompåframtida inriktningendenbedömaatt
kandidatländematänkandetsocialpolitiskadetgranska iområde är att

dediskurser inommotsvarandejämfört medoch hur det iut nuva-ser
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rande EU-länderna. Det kombination dessaär tre angreppssätten av
dettai kapitel.använtssom

I detta kapitel förs på följade i avsnitt 11.3resonemanget sätt: anges
några centrala utgångspunkter för spegla grundläggande socialaatt mer
värderingar och socialpolitiska Därefter kommer först redo-synsätt. en
görelse för olika medborgerliga rättigheter- inklusive socialatyper av
rättigheter varefter i den socialpolitiska litteraturen vanligen före-—
kommande principiellt olika välfärdsmodeller avsnitt 11.4presenteras

11.5 -jfr SOU 1993:117. I avsnitt 11.6 följer redogörelse förresp. en
hur det nuvarande samarbetet inom EU påverkas existerande skill-av
nader i socialpolitiska mellan medlemsländerna. därpå föl-synsätt Det
jande avsnittet- 11.7 belyser kortfattat den svenska välfärdsstaten i-

europeiskt perspektiv varefter avsnitt belyser11.8 socialpolitiskaett
Östeuropaförhållanden både aktörer och institutioner- i Central- och-

både före och under frånövergången planekonomi till marknadseko-
nomi. Avsnitt 11.9 redogör för de internationella organisationernas in-

Östeuropai Central- och under övergångsprocessen medansatser av-
snitt 11.10 diskuterar konsekvenserna övergången till social-av en ny

Östeuropapolitisk modell i Central- och för det existerande välfärds-
politiska samarbetet inom EU. Avslutningsvis skisseras11.11 några-
förslag till åtgärder i några fall för vidare utredning för korta-påatt- —

och längre sikt stärka det socialpolitiska samarbetet inom EU.re

Utgångspunkter1 1.3

utgångspunkt förcentralEn i detta kapitel väl-är attresonemangen
fárdsstaten europeisk härkomst och går tillbaka på den sociallag-är av
stiftning initierades i Tyskland på 1880-talet snabbtsom men som
spred sig delar kontinenten, till delaröver nuvarandestora ävenav av

Östeuropa,Central- och och dess nutida utbredning och betydelseatt
med vissa kvalifikationer, europeiskt särmärke. Med för-är, smärre ett

säkringstankens genombrott på det socialpolitiska området drogs en
rågång det gamla agrarsamhällets fattigvård. Dengentemotupp senare
kom också utvecklas och moderniseras regel efter andraatt men som
banor Socialförsäkringens. modernaDen socialtjänstensän omsor--

och vårdens historia således Socialförsäkringens.är ängens en annan-
Framställningen nedan därförpräglas bredare därett angreppssättav
välfärdssystemet endast omfattarinte inte kontantfönnåner i form av
socialförsäkringar och vissa inkomst- och behovsprövade bidrag utan
också offentligt subventionerade tjänster utbildning, vård ochtypav

Också andra former offentligt subventionerade verksamhe-omsorg. av
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kämom-med EUslikheternavarvidbostadspolitik berörs ett avter som
tydliggörs.jordbrukspolitikenråden —a

social-harockså i Västeuropautgångspunktviktig är attEn annan
rikt-förändringar iochdecennietdetunderifrågasattspolitiken senaste
väl-inommarknadstänkande harinslag ägtning större rumettmot av

naturligtvispåverkarvälfärdsstaten i västKritikenfärdsområdet. av
Östeuropa.Central- ochiförändringsprocessenockså

för-depåsigbaserarbedömningenutgångspunkttredje är attEn
förändringaroch dekandidatländemaråder iidaghållanden somsom

från tidigareErfarenheterna10.kapitelse1990-taletunderskett ovan
redanmarknadenden inre äretableringenochutvidgningar somav

deförändringarmed dejämförbarakapitel knappast2framgått somav
ochCentral-genomgår. Inärvarandeförkandidatländemanuvarande

demokratiskoch rättsstatÖsteuropa marknadsekonomibådeinförs en
välfärdssystemen äger,förändringargenomgripandesamtidigt avsom

Dessa strävan-kommersäkerhet ägaattmedellerhar största rum.ägt,
tillnärm-ikomponenternaviktigastedetillsammans utgörden tagna

till EU.ningsprocessen
Östeuropa harochCentral-dagenstänkandet isocialpolitiskaDet
nyligenöverlagradevilkaerfarenheter ärtidigarei vunnasina avrötter

teoretiskaomvandlingsprocessen samtdenfrånerfarenheter meregna
internationella ochutökadedetalltframförerhållnaerfarenheter genom

förhandlingsarbetedetinklusivesamarbeteteuropeiska somdåfrämst
avtaldessaImplementeringenEuropa-avtalen.grund förtilllegat av

socialadetpåstrukturerad dialogför om-försigå inomskall enramen
kandidatländema. Iochmedlemsstaternanuvarandedemellanrådet

delta.länderdessaiarbetsmarknadensockså parterskalldenna process
ifrågakommakunnabörområdetinomaktörerviktigaandraOckså

dialog.dennaideltagaresom

delrättigheterSociala11.4 avsom

medborgarskapstanken
oftalyftsutvecklingochframväxtsocialpolitikensdiskussionenI om

västländemautvecklade är ett ut-i detrygghetensocialadenfram att
politis-ochciviladimension:tredje utövermedborgarskapetsförtryck

dvs.rättigheter,sociala attocksåmedborgarnahar ge-rättigheterka
ekono-medborgarnasförstårform garantmenskapen i staten somav

utbildning,bostad,till arbete,formtrygghet isociala rättochmiska av
hälsa, etc.
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de västeuropeiska nationsstatemasschematisk framställningI aven
sekvensordningen den civila rättig-tillblivelsehistoria vanligenär att

yrkeinför domstol tilllikabehandlingalltifrånheter rätten utövaatt—
rättighetemas genombrott.handel föregår de politiskaoch bedriva -

medborgarskapets förstakanpolitiska rättigheterCivila och ses som
följde fotspårensociala rättigheterna imedan deoch andra dimension,

kanrättigheterna sigförstnämndas etablering.på de Detvå tasenare
behöver nödvändigtvis primärtolika länder och inteskilda uttryck i

indirektockså det viamedborgarskapet kantillknutna utan varavara
arbetslivet.position i

medbor-västeuropeiska länderandraliksom någraSveriges i ärI
dessa rättighetergrundlagen.rättigheter inskrivna i Hursocialagarnas

könsdimensionenvad gällerolika länder-gestaltar sig ikonkret t.ex. -
de sociala rättigheternafråga,helt utgörkan att enmenannanvara en

medlemsländer tordesamtliga i EUmedborgarskapstanken idel av
detvad de kommer imånifrågasättas. Iknappast kunna göra ett ut-att

fråga.framtidavidgat EU är en annan
före gemenskapensfanns regelrättigheternamedborgerligaDe som

gemenskapen fun-fokus längrealltmer hamnat ihartillblivelse men
Grekland,dåandra och tredje utvidgningenmed densambandnits. I

det riktigtinkluderades gemenskapenioch SpanienPortugal är attnog
för-civila och politiska,liksom derättigheterna,socialadesäga att

med inträdet.sambandstärktes i
dimensio-utifrånsocialpolitiken analyserasskallföljandedet treI

statlighet i2 gradenfördelning,rättighetersl i termer avavner:
dessaomfattningendessa rättigheter och 3tillhandahållandet avav

sociala utgifter.rättigheter i termer av

universell/selektivRättigheter:o
offentlig/privatTillhandahållande:0

Omfattning: stor/liten0

vidrättighetsstruktursocialpolitikensgranskningEn närmare gerav
allarättigheteruniversell, dvs.antingenhanden den kanatt gevara

olika livsloppsituationer,derasbosatta innevånare imedborgare eller
behov. Varia-förtjänst ellertilldelad efter0rdeller selektiv, med andra

universell/selektiv.på skalankan mångationerna vara
materiali-tillhandahåller decentral dimensionEn är vem somannan

huvudmannaskap. Destatligheteller gradenserade rättigheterna av
välfärds-lagstadgadeför utgivningeninstitutioner avansvararsom

offent-skala mellanpåbefinner någonstansolika slag sigtjänster enav
lokalstatligt och privat.ellerligt centralt- --
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utbudetmaterialiserade rättigheterna,omfattningen deSlutligen kan av
litet,ellerförhållandevisoch förmånervälfärdstjänster stortvaraav

sociala utgifter.offentliga Deti grövstavilket vanligtvis mäts termer av
socialutgifternas andel brut-omslutningvälfardstatensmåttet på är av

socialutgifter selagstadgade privatainklusivetonationalprodukten ta-
utgifterna itotala socialaInräknade i dekapitlet.förra t.ex.bell i10.2

vård ochutbildning,utgifter föroffentligaOECD-statistiken är omsorg
inkomstöverföring-direktabehovsprövadeochsocialförsäkringarsamt

finansiera vis-har valtdel välfärdsstaterhärproblem attEtt är att enar.
bidragförställetavdrag iförmånerochverksamheter genomgenomsa

s.k.tenderar dessaDärmedsubventionerade tjänster.offentligteller
välfärdssta-varvidbokslutenoffentligai deförsvinnaskatteutgifter att

lederutgiftssidangranskningunderskattas. Enkanomfattningtens av
välfärds-och finansieringenintäktssidanpåvidarenaturligtvis över av

avgiftsfinansiering.respektivegraden skatte-efterbelysesstaten av

modellerSocialpolitiska11.5

ytterligareiblandochovannämnda dimensionerOftast summeras —
arbetsmark-då aktivfrämstpreventivagradennågra såsom programav

vilka fått sinamodellersocialpolitiskafyra-fem olikanadspolitik i-
delutfonnats, isocialförsäkringamamed hurförknippade delsnamn

denkapitel harframgått 7upphovsmän. Sommed sinafallnågra av
underjämställdhetsforskningenochkvinno-samhällsvetenskapliga se-

frånerfarenheter främstbaserade pådimensionerfört inocksåårnare
informell mening iformell ochbådeomsorgssektomvård- och --

rörandesärskiltkönsaspekterrenodladeOcksåmodelltänkande.detta -
relevans. Samman-fått ökadsammanhangdettaförsörjarrollen har i-
ansvarsfördelning-olika variantermodellernaolikadespeglartaget av

ochcivilsamhällemarknad,familj, stat.mellanen

Beveridge-modellenGrundtrygghetsmodellen

med-allasåledesomfattaruniversell ochGrundtrygghetsmodellen är
huvudmanna-statligtinslagförhållandevisharborgare. stortDen ett av

inkomstöverföringama ärde direktagällersärskilt vadskap avsom
formkomplement ifördärmedgrundskydd och utrymme avtypen ger

dennaiallt viktigaretycks blivilka typförsäkringsaltemativprivata av
begränsatförmånerbehovsprövade ärsocialpolitik. Inslaget menav

ocksåkännetecknasGrundtrygghetsmodellen ettpåtagligt.fortsatt av
områden såsomsärskilt påalternativprivatainslagföraktligticke av
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utbildning, vård och Omfattningen de sociala utgifterna åravomsorg.
regel med genomsnittet eller under.i nivå straxsom

generellStandardtrygghetsmodellen institutionell eller modell

modell också universell- och rättigheterna individualiseradeDenna är
betydligt högre ersättningnivå vad fallet förpå än ärsommen en-

transfereringarna till hushållen vilkagmndtrygghetsmodellen vad gäller
under lön standardtrygghet.nivå med ellerregel iär strax etc.som

kompletterande försälcringslösningar därmedför privataUtrymmet är
Offentligastatlighet såledesmindre och graden större. ärorgan somav

för och utbildning. Inslaget privataregel huvudmän vård, avomsorg
försumbart medan omfattningendessa områden ocksåalternativ på är

för välfärdssta-sociala utgifterna genomsnittetde offentliga är överav
andel debehovsprövade förmånernahelhet. De ärtema som avsom

utgifterna försumbara.samlade sociala

arbetarförsäkringsmodellellerBismarck-Selektiv modell

modellen karakteriseras också denselektivakorporativtDen stan-av
dåinkomstöverföringama degäller de direktadardtrygghet vad ärmen

befolkningen eller denbegränsad delriktade till något sommer aven
och relation till arbetsmarknaden. Härlångvarighaft regelbunden ären

Behovsprövadenormerande.industriarbetaren påtagligtden manlige
de med-familjens försörjningspliktförmåner existerar gentemotmen

regelkan försörjaolika anledningar inte siglemmar är som om-som av
förhållandevis reglerad lagstiftningen.tydligt i Utrymmetfattande och

dennaockså ikompletterande försäkringslösningarför privata är mo-
institutionelladenstatlighet lägre idell begränsat. Graden änär mo-av

med-ibland tillsammansarbetsmarknadendellen då på statenparterna
socialförsäkringarna delarsåvälhandha administrationenkan somav-

deOmfattningenoch utbildningsystemet.vården, avomsorgenav
här genomsnittet.sociala utgifterna ocksåsamlade är över

residualmodellMarginell eller

för dennagrundläggande känneteckenBehovsprövade förmåner är mo-
de socialavid materialiseringendell. inslaget selektion rät-Dvs. avav

mark-för privataliksomsynnerligentigheterna utrymmetär stort,
inkomstöverforingarförsäkringsbarasåväl vad gällernadsaltemativ

Likaså finnsvård ochutbildning,utbudet tjänsteri typ omsorg.som av
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för försörjningen icke-arbetande familjemed-familjeansvarett stort av
utgifter andel betydligt lägreSociala BNPlemmar. är än ge-som av

avancerad socio-ekonomisk nivå.för länder på Re-nomsnittet en mer
för direkt före-också inslagsidualmodellen ett stortutrymme avger

välfärdssystem.tagsanknutna

försäkringarstatligt subventioneradefrivilligaModellen men

Även förekom-modellerna de flitigtovannämndade fyra är mestom
mellanformlitteraturen finns också isocialpolitiskamande deni en

residualmodellenselektiva modellen ochdengränslandet mellan som
kasseväsendetdet frivilliga påkännetecknas uppmuntraratt statenav

form sjuk— och begrav-föreningslivet ifrivilligaolika Det t.ex.sätt. av
statligtfrånsärbehandlats och understöttsolikaningskassor har på sätt

exempelföre år 1955. Etti Sverigehåll. Så förhöll det sig ärannatt.ex.
s.k.arbetslöshetsförsäkringen, detfrivilligastatssubventioneradeden

Även hög täckningsgradmodellen kan haden frivilligaGhentsystemet.
undantag varit låg.begynnelseskedet har deni utanmen

välfárdssystemkonvergerandeEU idag -

ellersocialpolitiska modellerfemsamtliga dessa ärInslag från typer
Iblandidag tillhörfemton länder EU.demöjliga finna iatt gessom

in-utifrån de utgjort tydligamodeller ocksådessanågra varnamnav
anglo-nationsbyggande: denochårhundradetsdetslag i stats-senaste

kontinentaleuropeiska och denskandinaviska, dendensachsiska, ame-
östeuropeisktalades det ocksåmodellen. 1989rikanska Före enom

socialvetenskapliga litteratu-författare deniIbland finnermodell. man
enhet: sydeu-geografiskmed ytterligarevill öka typologin enren som
frivilligt subven-selektiva, denlånade från denmed inslagropeisk typ
det finnas minstmodellen. så fall skullemarginella Ioch dentionerade

representerade inomeuropeiska modellerdistinktafyra geografiskt ra-
femteoch eventuellt på vägnuvarandeför det EU enmen -

den selektiva.socialpolitiska modellenvanligastedenEuropaI är
samarbetesocialpolitiskautgångspunkten för detkanDen sägas vara

överhuvudtagetutvidgningnågoninleddes redan innan ägt rum,som
migerandedensamarbetet kringprägla inriktningen påoch den korn att

fo-utökats harEfterhand samarbetet hararbetskraftens problem. som
för-Iarbetskraften till allt fler befollmingsgrupper.förflyttats frånkus

de olikainställer sig fråganförändringardessalängningen sys-omav
varandra på längremedlemsländer signuvarandei EU:s närmartemen
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denihar sinamodellsådan röttermodell. Eneuropeisksikt mot en
bådeskikt frånmedöverlagraddenmodellen ärselektiva senaremen

europeiskFörekomstenstandardtrygghetsmodellen.grund- och av en
välfärdsstatfederalmedliktydigtinte attbehövermodell er-envara
påvisades iEU-utvidgningenförradenInförnationella.de ensätter

SOUkonsekvensutredningensvenskadåvarandedentillbilaga
på detentydiglångtifrån varitharmoniseringsprocessen1993:117 att

tendenser.motstridigapåtagligtuppvisatområdetsocialpolitiska utan

socialadetpåsamarbetetnuvarande11.6 Det
iområdet Europa

området stårsocialapå detsamarbetetnuvarandedettillBakgrunden
bådegjortmedlemsländererfarenheter EU:sdeifinnanaturligtvis att

området.socialapå dettillsammansochför sigvar
historiaTyskland harkontinentenpåvälfärdsstatgammal enEn --
arbetar-lagstadgademed deföregångsland i Europasocialpolitisktsom

lagstiftninglikartadföljdeNågot1880-talet.frånförsäkringama senare
Öster-Belgien,Holland,iländerna,andradeinstitutionsbyggande ioch

senkomlingavseende någotdettaiItalienFrankrike.rike och enavvar
välfärdssystemdekanskepåminnerdär somoch systemet ommera

inslagmed pater-länderna störresydeuropeiska ettandra avdefinns i
behovsprövning.individuellochklientelism ävenellernalism

väl-kontinentaleuropeiskakorporativadendrag iKarakteristiska
ocharbetsinkomstrelateradekontantfönnånema ärfärdsmodellen är att

bärsnaturaförmåner stora,tilldelningförhuvudmannaskapet avavatt
medenbartinteoftastorganisationer-frivilligamindreeller menmer

katolskadensärskiltsammanslutning,religiösnågontillanknytning
skattesubventionerade staten.förmåneroch ärtjänster avkyrkan. Dessa

nätverksocialadettainblandade iorganisationerna ärfackligadeOckså
socialförsäk-Finansieringenkassor.frivilligaellerobligatoriska avvia
avgifterobligatoriskauteslutande påbygger somnästanringssystemet

harbasdettamedocharbetsgivareocharbetstagare sommellandelas
inflytande överarbetsmarknadens partersocialadeockså parterna —-

verksamhet.ochutformningsystemets
det soci-uppbyggnadenidragvissafinnsdet avOm gemensamma

europeiskadenbildadegångländerdeför ge-skyddsnätetala ensom
denitill EECslöt sigländerdesexde inremenskapen somvar-- perspektiv.socialpolitisktannorlunda ettutvidgningen settförsta ur

byggersocialtDanmark har systemochIrland ett somStorbritannien,
välfärdssystemetroll imedborgarskapstanken statens serävenpå om
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olika ländernai de och nivån på de sociala förrnånerna skiljer sigut tre
gradi generositet. Medan grundtrygghetsmodellen ligger till grundav

för de två förstnämnda har standardtrygghetsmodellen präglat Dan-
marks trygghetssystem. Samtliga medlemstater från den förstanya om-

emellertid skattefinansieratgången har socialförsäkringsystem. Se-ett
utvidgningar har dels fört länder ofullständigain prägladenare av mer

modeller, dels renodlade exempel på standardtrygghets- och denmer
korporativt selektiva modellen.—

gällandetidigare kapitel har sociala regelverkI EU:s presenteratsnu
både generellt och specifikt vad gäller arbetsmiljöfrågor ocht.ex.mera
jämställdhet. det förra kapitlet 6 betonades arbetsmiljöfrågomaI att

föremål för omfattande reglering. På detta områ-ärnumera gemensam
de tillämpas redan i viss mån maj oritetsbeslut inom unionen. detI sena-

påpekades bl.a. barnomsorg, föräldraledighetkapitlet 7 ochattre
från socialförsäkringar sambandeventuell ersättning i hänned- gravi-

de enskilda medlemsländernas angelägenheter.ditet i princip äretc. —
Likaså den heltidsarbetande familjeförsörjarenbetonas att normen om

grund för formatfortfarande ligger till många de beslut regel-av som
verket Också på dessa områden emellertid arbeteinom EU. pågår ett

indirekt harmonisera lagstiftningen de olika län-med direkt eller iatt
underlättaderna bl.a. för samarbetet kring det regel-att gemensamma

arbetare.verket för migrerande
för grund forkapitel har redogjorts det regelverk ligger tillI 8 som

de medlemsländerna dendet existerande samarbetet mellan nuvarande i
samarbete långtifrån friktionsfritteuropeiska unionen. har varitDetta

de regler utarbetats för den migrerande arbetskraften varitäven om som
försök mellan- ellermindre kontroversiella. många påMen över-att ett

utveckla samarbetet sociala frågor har motståndstatligt plan i påstött
flerårigaVilket Storbritanniens underteckna detinte minst vägran att

sociala protokollet visar. Socialpolitik fortfarande sina huvuddragiär
nationell fråga för medlemsstater olikaEU:s EU-organävenen om

inklusive EG-domstolen alltmer påverkar olika socialpoli-aspekter av
tikens utformning.

Inför Amsterdamfördragets undertecknande ställdes de sociala frå-
tidigare för arbetetpå helt i inom EU.sätt änett annat centrumgorna

sociala dialogen omfattar både diskussionerDen inom EU numera
mellan arbetsmarknadens på europeisk nivå, derasparter gemensamma
åtgärder och deras eventuella förhandlingar, liksom diskussioner mel-
lan arbetsmarknadens och Europeiska unionens institutioner, iparter
enlighet med andan EG-fördragets artikel ll8b. har gjort deti Den
möjligt för arbetsmarknadens sig till Europeiska unio-yttraparter att

informera deoch sina medlemmar initiativinstitutioner attnens om
de direkt berördaärsom av.
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branschö-både påsociala dialogenför denstrukturermångafinnsDet
förkommitténständigakommittéer,rådgivandenivåvergripande sys-

kommitté-partssammansattasektorsnivåoch påmed fleraselsättning
be-gemenskapensinflytande påarbetsgrupper. Derasinformellaer,

derasförfarandenmed de avgörhängerslutsprocess upp-somsamman
denbetydelsenkapitel hardettaiTidigareverka.ochgifter avsätt att

imple-vidunderstrukitsområdetsocialadetpådialogenstrukturerade
1.3.Europaavtalen lmenteringen av

fortfarande densysselsättningen mestområdetsocialadet ärInom
Kandi-regeringsschefemas toppmöten.påfråganuppmärksammade

ochregelverkgemenskapens mötainlemmaförmågadatländemas att
föravgörandehärvidlagarbetsmarknadspolitik bliraktivpåkraven en

produktivochpreventivbådeInslagriktning.integrationsprocessens av
standardtrygghetsmo-påkänneteckenviktigtvaritharsocialpolitik ett

välfárdsmodell.europeiskiinfogaspåtycksvilka väg attdellen envara

ivälfárdsstatensvenska ettDen11.7

perspektiveuropeiskt
ocheuropeiska unionendeniinträddevälfardsstaten sentsvenskaDen

skilj-dragbestämdavissautmejslatinträdetförelångt somhade redan
denfrånocksåkontinentaleuropeiskadenfrån främst ang-dende men

andradeiemellertid ocksåfinnsdragdessaMångalosachsiska. av
skandina-dentalaovanligtintevarför det är attländernanordiska om

välfärdsmodellen.nordiskaviska eller
tillgrundtrygghetfrån stan-framväxtStandardtrygghetsmodellens

tillBeveridgefrånordninghistoriskomvändidardtrygghet - kompensationPrincipenforskningen.belagd ivälBismarck omär— fulltden inte1900-talettidigt på äveninkomstbortfall fastladesför om
ochsjukförsäkringensallmännadenmedförränmaterialiseradesut

hälft.andra1950-taletsunderinförandeATP:s
standardtrygghetsmodellen ärsvenskadenpåkänneteckenViktiga

tidigarearbetsmarknadspolitik,produktivelleraktivskattefmansierad
generellaavgiftsfinansieradebostadspolitik,statligomfattandeockså

utbildningochvård,sektor-offentligsocialförsälcringar, stor omsorg -
ochsocialtjänstdessoch främstkommunernalokalamed de organen,
hu-ochfinansiärerbådelandstingen,sjukvårdenvad gäller även som

verksamheterna.förvudmän
exporteratsolika utanhar påvälfardsmodellen sättsvenskaDen

presenteradesden. T.ex.importeratlandskull någotför den annatatt
vidarebefordra-ILObefolkningspolitik inom1930-taletsdelar somav
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de de svenska reformprojekten till internationellstörre publik. Påen
liknande kom efterkrigstidenssätt svenska välfardsrefonner nåatt utan-
för landets gränser.

förhållandeI till många andra länder har således Sverige bakom sig
långvarigt arbeteett inom internationella organisationer på det social-

politiska området: ILO, ISSA International Social Security Associa-
tion, och efter kriget FN och till denna knutna världsorganisationer
liksom Europarådet några exempelär på instanser där svenska organi-
sationer och myndigheter aktivt deltagit under lång tid. Först från
1990-talets mitt har emellertid Sverige full kommit in deniut europe-
iska unionens samarbete på det socialpolitiska området förbe-även om
redelserna inför EU-inträdet påbörjades med EES-avtalsför-
handlingarna se SOU 1992:26 och SOU 1993:115. Det svenska väl-
fárdssystemet har således nyligen EU-anpassats samtidigt syste-som

förändrats och idag kanskemet sig "europeisknärmar modellen av
helt andra skäl. Detta skedde ungefär samtidigt omvandlingspro-som

Östeuropai hastigt fart.togcessen

11.8 Den östeuropeiska välfärdsstaten i ett

europeiskt perspektiv

Den östeuropeiska välfárdsstaten, i den mån kan tala sådan,man om en
har redan framgått kap 10.3 mycket annorlunda historiasom jäm-en
fört med både den kontinentaleuropeiska och den skandinaviska. Men
det fanns tidiga beröringspunkter särskilt mellan den kontitentala mo-
dellen och de Östeuropabörjade byggassystem i Central- ochsom upp
före 1939. Därefter gick utvecklingen i olika riktningar.

Medan politiska och i viss mån också civila rättigheter kraftigtvar
undertryckta för Östeuropainte förnekade i detatt säga forna hade
medborgarna tydliga sociala rättigheter i mångt och mycket natur-som
ligtvis också innehöll förpliktelser och skyldigheter såsom tillrätt ar-
bete dvs. arbetsplikt, bostad Också socialförsäkringsystemetetc. med
undantag för arbetslöshetsförsäkring förhållandevis väl utvecklatvar
medan däremot socialbidragssystemet inte hade någon plats i ett system

byggde på arbetsplikt och frånvaro arbetslöshet.som öppen Förhål-av
landevis marginella såsom handikappade olika slag hadegrupper av
däremot relativt position i denna rättighetsmodell. I sambanden svag
med övergången från plan- till marknadsekonomi kom de civila och
politiska rättigheterna i brännpunkten medan de sociala rättigheterna
inledningvis kom i skymundan.
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Öst- och Cent-iefterkrigstidenunderochvårdUtbildning, varomsorg
ochäldre-förundantagvisstmedangelägenheteroffentligaraleuropa

Detfamiljensförsiggick inom se-också ram.handikappomsorgen som
ihade rättvårdnadshavaredåbarnomsorgenocksåförståsgjordenare

med viss ersätt-föräldraledighetårstillländerösteuropeiska treflera
tillåtergångtilloch rättSovjetunionenii DDR ängenerösarening --

arbete.tidigare
undan-medstatligtrakt igenomi settstortUtbildningsystemet var
offent-denocksåsjukvårdenochHälso-prästutbildningen. varförtag

länder idelivårdinstitutionerkyrkliga eninslagmed visstlig avmen organi-delvisdenocksågratis,regelSjukvårdCentraleuropa. somvar
privatpraktiserandefannsländernågraiföretagen,serad mengenom

andra.förbjudet iheltdetta systemläkare varäven om
betydaemellertid inte attbehöverstatligavälfärdssystemenAtt var
fackföre-democh inomadministererade. Företagencentraltde -var

Barn-välfärden.administrationenroll icentral avhadeningarna en- ochanställningtillknutenavgiftsbelagd t.ex.delvis varomsorgen
Fackföreningarnaarbetsplatsen/företaget.tillanslutningivanligtvis

semesterhem.ochrekreationsresorförsvarade t.ex.
gamla systemetsdetutanförlågarbetslöshetfrivilligochOfrivillig

vilkabeteendeasocialt motochlättjamedliktydigtoch närmastramar hårdamed meto-svaradevårdenpsykiatriskadenochkriminalvården
Östeuro-iknappastfannsslagvästerländsktsocialtjänstNågonder. av

vissadelrepubliker, ävendessoch omSovjetunionenisärskilt intepa, 1980-underländernågraiframbörjade växariktningdennaförsök i
talet.

iallra1990-talet; mestunderförändratsmånvissihardettaAllt
andraimedaninförts,ivästtyska stortsystemetÖsttyskland, detdär

bruk. Deni storafortfarandedel ärtill visssystemettidigaredetländer
samtidigtupphörtellerlagtsföretagdock brutit när nerutharoredan

förändrats.funktionfackföreningarnassom ochutbildningbostad,arbete,tillform rätträttigheter iSociala av
deielementframträdandebasvaruprisersubventionerade varkraftigt

politiskaochciviladäremotmedanplanekonomiemaösteuropeiska
islagvarandrapåföljderevolutionernaNärundertrycktes.rättigheter

civiladekorndecennieskiftetförrakringochCentral- Östeuropaislag
inled-rättigheternasocialademedanfokusirättigheternapolitiskaoch

skymundan.hamnade iningvis
ekonomiskadenspåreniaccentueradesvilken avkrisensocialaDen

intressetill störreupphov ettefterhandtransformationsprocessen gav
Social-ovan.kapitel 10seoffentligheten närmareivälfärdsfrågorför

ideltaÖsteuropa aktivtbörjadeochCentral-iforskarevetenskapliga
ochifrånavskumavarittidigaredeforskningsutbyteinternationelltett



214 Den framtida socialpolitiken och E Us femte utvidgning SOU 1997: 153

började bl.a. utifrån detta medverka i det offentliga meningsutbytet.
Politiska partier och andra aktörer på den samhälleliga börjadearenan
ställa krav på också deatt sociala frågorna skulle påett utrymmeges
den samhällspolitiska dagordningen. Inte enbart traditionellt trygg-
hetsinriktade partier socialkonservativt, socialliberaltav och socialde-
mokratiskt snitt har visat intresse för offentliga insatser på välfärdsom-
rådet. Också s.k. nyliberala Östeuropapartier i Central- och har flerai
fall föredragit offentliga lösningar framför privata. Ett helt annat pro-
blem och i vissa fallär fortfarandevar vissaatt organisationers- -självständighet, särskilt på arbetsmarknaden, inte respekterades deav

regeringama. Också de existerandenya institutionerna på det sociala
området repade mod och kom i vissa länder med i den sakpolitiska de-
batten på ett undersättannat än omvandlingsprocessens allra första
skede. Att detta inte varit någon enkel och smärtfri i länderprocess som
präglats frånvaro omfattande offentligtettav meningsutbyteav säger
sig själv. Kulturen inom de gamla organisationerna inklusive socialför-
säkringsinstitutionerna underlättade inte framväxten offentligtettav
samtal.

I vilken utsträckning den sociala frågans återkomst berodde på det
relativt omfattande stödet från diskuterasväst i nästa avsnitt.

11.9 Internationella organisationers roll i det
socialpolitiska samarbetet

EU baraär många internationella organisationeren av varit in-som
blandad i den socialpolitiska förändringsprocessen Öst-i Central- och

under l990-talet; alla de internationellaeuropa stora organisationerna
på området ILO, ISSA, Världsbanken, IMF, OECD, UNDP liksom- -utländska ministeriet och andra myndigheter. Till dessa skall läggas de
privata konsultföretag har varit flitiga Östeu-aktörer i Central- ochsom

i det gångna decenniet.ropa
Utredningen har kapiteli 10 redogjort for några de konkreta stö-av

dinsatser på den sociala trygghetens område skett inom försom ramen
EU-programmet Consensus. Också Världsbankens emellanåt kontro-
versiella roll har redovisats vilket visar mellanatt gränsen tekniskt ex-
pertbistånd och kampanj för bestämd linje kan hårfin särskilten vara

banken långivareär och lånsom normalt förseddaär med villkor av
olika slag. Särskilt efter publiceringen Averting therapporten Oldav
Age Crisis 1994 har Världsbanken kommit uppfattas före-att som
språkare för privatisering socialförsäkringenen merparten dvs.av av -förespråkare för den socialpolitiskasom s.k.en residualmodellen- och
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speciellabankensbetraktaskommitÖsteuropa har att somochCentral-
Chileierfarenheternabaserad påpensionsmodellexperimentfält. Den

emellertid inteharovannämnda rapportiförespråkatbankensom svenskakommandedenÖsteuropa. harIställetochCentral-ianammats
någraiansträngningarbankens avförgrundtilllegatpensionsreformen

förhållandevisinrikespolitisktAttåren. ettdeländer senastedessa
ipensionsreformen testatsnuvarandedenförslagkontroversiellt som

detkanLikasåproblem.politiskt-moraliskasinaländerandra rymmer
områdetsocialadetpå samver-Sverigeproblematiskt attuppfattas som sinapåskettÖsteuropa harvilketochCentral-iVärldsbankenmedkat

EU-medlemsländer.andrablandochkandidatländeribådehåll
existerarVärldsbankensmotsvarandesidaEU:sfrånNågot program

präg-modellersocialpolitiska somandragrunden äridetinte även om behovetfrågansiginställerHär ommedlemsstaterna.nuvarandedelar
vilkenområdet. IsocialadetpåinsatserEU:ssamordningbättre avav befrämjarVärldsbankenmedsamarbetet t.ex.svenskadetutsträckning

börEUinomsamarbetetsocialpolitiskaframtidadetmotverkareller
utredning.fortsattförföremålblimeningutredningensenligtsåledes

ochCentral-iVärldsbankentillbidragit attSverige geattHypotesen
också prövas.måsteprofilsocialpolitiskÖsteuropa nyen underkandidatländerna sena-harområdetrygghetenssocialadenPå

medlems-enskildaiinstitutionerbiståndvissttättolika avpå sättårre socialförsälcringssystem.sinautvecklingeniSverige, avbl.a.länder,
skall styrassatsningama avsidasvensk attärfrånGrundprincipen

iprioriteringardessamåndenIprioriteringar.mottagarländemas egna
börorganisationerinternationellaandrastyrdakandidatländerna är av

rikt-underordnasochmyndighetersvenskauppmärksammasdetta av
förmålsättningarnainklusiveEU-samarbetetsvenskadetförlinjerna

könen.mellanjämställdhet
Consen-EU:sförinomprojektplaneras ramenochpågårDessutom

vissaianpassningförvillkorenklarläggasyfteibl.a. attsusprogram nationelladenområdetrygghetenssociala avdenpåkandidatländer
TACIS-programEU:sharVidareregelverk.EG:stilllagstiftningen

ekono-landsting attoch gekommunerförmöjlighetennyligen öppnat
baltiskadebl.a.imotsvarande instansermedsamarbetetillstödmiskt

påstrukturvälbehövligtillbidra attkunnaskulle geDettaländerna.
mångavilkaområdesocialtjänstensinomkandidatländernaiprojekt
brust-lämnat tomrumupphört ett avdeochkortvariga närvaritgånger

länderna.dessaisigefterförhoppningarna tillyttrandensinaimyndighetersvenskaattockså nämnaskanDet
bereddasigförklaratländeryttrandenkommissionensregeringen över

förberedelsear-kommandedetbistånd ikandidatländernaerbjudaatt socialförsäkringslagstift-utvecklingeniutvidgningen avinförbetet
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ningen och i anknutna administrativa och tekniska frågor. Detta skulle
kunna ske tjänsteexport på myndighetsnivå ellergenom enskil-genom
da deltagande i olikaexperters projekt.

EU har vidare de tidigare omnämnda Europaavtalen deltagitgenom
i hannoniseringsprocessen på den sociala trygghetens område och
kommer naturligtvis fortsätta med dettaatt och förhandlingarnärom
med kandidatländema väl igång.sätts Kommissionens länderyttranden

i mångt ochutgör mycket för derättesnöre länderett på aktivtettsom
önskar deltasätt i den utvidgade förhandlingsprocessen. Svaghetema i

dessa har understukitsrättesnören i kapitel 10.
Europarådets nonnerande roll på det sociala området dengenom so-

ciala stadgan har redan påtalats kap. 3. Det faktum den socialaatt
stadgan jämte avtalet socialpolitik och den sysselsättningspara-om nya
grafen del Amsterdamfördragetär ökar naturligtvisnu en av utrymmet
för hannoniseringen på detatt sociala området skall fördjupas och in-
tensifieras parallellt med förhandlingar pågåratt med kandidatländema.

11.10 Konsekvenser östutvidgningen påav

den framtida inriktningen det socialaav

samarbetet inom EU

ÖsteuropaTill välfárdssystemen i både Väst- och hör inte endast ett
socialförsäkringssystem också omfattande offentligtutan ett ansvarsta-
gande både finansiellt och organisatoriskt for utbildning, vård och om-

Till detta bör läggas offentliga insatser arbetsmarknadsg bo-sorg. typ
stads- och konsumentpolitik matprissubventioner mjölk- ochtyp
bröd. detI fallet jordbruks- och livsmedelspolitikenstangerassenare
område vilka också harnämnts socialpolitisk dimension. Ocksåsom en

former kombinerade offentliga och privata insatser för kom-nya av att
till med socialrätta utestängning och åstadkomma social integrationma

hör hit. Privata insatser innebär i detta sammanhang både de eventuella
välfardssystem funnits och fortfarande finns kvar inom privatise-som
rade företag tidigare samadministrerade fackföreningarnamed samt

former frivilligt organiserat socialt arbete i det civila samhälletnya av
frivilligorganisationer, välgörenhet, filantropiska stiftelser etc.

de flestaI EU-ländema de områdena utbildning,är tre vård och om-
vanligtvis offentligt finansierade inte lika ofta under offentligtsorg men

huvudmannaskap i Sverige visserligen landstingen vad gäller hälso-—
och sjukvård och primärkommunema frågai utbildning ochom omsorg

olika slag. Gränserna mellan kontant- och naturaförrnånerav emel-är
lertid inte på något glasklara ochsätt sjukförsäkringenär viktigt.ex. en
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gränsdrag-Liknandeochvårdformerolika omsorg.finansiär avav gränsdrag-skall läggasdettaTillländer.andraiexisterarningsproblem
kanvälfärdssystemprivat somochoffentligtmellanningsproblem

statlighet.gradengällervadolikaprincipiellt avnämnts vara ljusetÖsteuropa iskallochCentral- sesdagensiVälfardssystemen
bå-emellertidharDe1989/91.sedanpågåttreformprocessden somav slutsat-långtgåendedraAttsig.bakomhistoriakortochlångde enen tillbaka ärårtiondemindregår än ettutvecklingstendenser somavser enbartdetgårheller attmeningsfullt.knappastochvanskligt ens
väl-västeuropeiskadeerfarenheternahistoriskade avpåsigförlita

utveckling.fardsstaternas
Östeuropa, mångaochCentral- aviplatspåfinnsInstitutionema

ochtämligenandramedan är nyasig,bakomhistorialånghardem en tendensernaarbetslöshetsförsäkringen,nacken:påfå årnågraharbara
socialpo-förebyggandeproduktiv,ellerarbetsmarknadspolitiktill aktiv

produkterallaär avsocialbidragssystemetbaseradelokaltdetochlitik
föriutvecklatshar endessa systemIngaomvandlingsprocessen. av

svåra omstän-underbyggtshardeochmiljö uppsärskiltdem gynnsam
socialför-gamladereformeringenmedfalletockså avSådigheter. är

arbetsolycksfallförsäk-ochsjuk-pensionssystemet,säkringsystemen:
mellandär gränsernafamiljebidragolikasystemenringen samt av

oklara.äroch in-naturakontant
Cen-iländersamtligadet itvekan attnågonknappast områderDet

ochforskarepolitiker,skara experter,Östeuropa finns avochtral- en
ikommitårtiondeförstaomvandlingsprocessensundertjänstemän som erhål-ochtrygghetsocialdebattenvästeuropeiska omdenmedkontakt

harMångaVäst.ivälfårdssystemenerfarenheternakunskap avlit om försökfleraochområdetpådiskursenvästerländskadensigtillägnat
län-dessaiframväxtvälfärdssystemdeklassificera somgjortshar att

terminologin.västligarådandedenider
kan-Det årrepresenterar.kunskapdennadjupvilketdockFrågan är

bland väs-Opinionenpunkt.dennapåsiguttalatidigtför attske ännu
Östeuropa knappastärochCentral-iverksammaterländska experter

västligvilkenberoendeoftatycksoch avpunktdennapåenstämmig
Världsbankenskantill. T.ex.knutnaärbiståndsorganisation experterna

hasociala experterinriktademarknadsekonomisktochfinansielltmer in-vilka ärUNDP:smed merajämförtdivergerande synsätttämligen
dominerardet synsättenligtfattigdomen sombekämpapåriktade att

organisation.denna
betyd-sigskiljerbemärkelsebreditrygghetssystemensocialaDe

Vid eventu-EU. ettimedlemsländernanuvarandedemellanredanligt
medvälfárdssystemkommerkandidatländerfleraellerinträdeellt enav historiaannorlunda attmedoch änutformning enannorlunda meren
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tillfogas den nuvarande konstellationen EU-medlemmar vilket rim-av
ligtvis kommer påverka samarbetetatt inom unionen och mellan unio-

medlemsstater. Den europeiskanens modell skisserats medsom ovan
inslag från den selektiva, grund- och standardtrygghetsmodellen kan
förskjutas i riktning inslagmot större ocksåett från de andra modeller-

residual och den frivilliga modellen.na

l 1.1 1 Avslutning
dettaI kapitel har två frågor behandlats: dels frågan förekomstenom av

grundläggande socialpolitiskamer ochsynsätt värderingar i Europa,
dels på vilket kandidatländemasätt de väl blirnär medlemmar kan för-

påverkaväntas det sociala samarbetet inom EU. Den första frågan har
analyserats i hur medborgerligatermer sociala rättigheterav avspeglar
sig i olika socialpolitiska modeller främst inom EU. Också den andra
frågan har diskuterats i socialatermer rättigheter och socialpolitiskaav
modeller utifrån erfarenheterna omvandlingsprocessenmen i Cen-av

Östeuropatral- och och de aktörer varit inblandade i denna. Inomsom
EU finns vissa tendenser i riktning på detmot socialpolitiskaen samsyn
området detta betyderutan att enhetlig federalatt välfärdsstat ien är

Östeuropasikte. I Central- och däremot tendensemaär betydligt mera
motstridiga.

Sammanfattningsvis kan Östeuropautvecklingen i Central- och be-
skrivas i relation till de skisserade socialpolitiska modellernaovan på
följande utifrån reformprocessensätt på den sociala trygghetens olika
områden:

reformer existerande0 pensioner,system: arbetsolycksfall-av och
sjukförsäkring från universell till selektiv pekar hän i riktning- -

kontinental välfárdsmodellmot främst i Centraleuropa,en

familjebidragsreformerna pekar0 grundtrygghetsmodellmot elleren
residual modell,en

införandet arbetslöshetsförsäkring0 och aktiv arbetsmarknadspoli-av
tik pekar hän i riktning "skandinaviskmot modell" se bilagaen-
5,

framväxten socialbidragssystemett0 fått alltav tyngdstörresom
längre övergångsfasen fortskridit pekar hän i riktning residu-mot en

välfärdsmodell.
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central-mångagörinstitutionella systemengamladeErfarenheterna av
omfattan-byggagällervad attförsiktiga uppaktörerösteuropeiskaoch

kämområdentrygghetenssocialadenutanföroffentliga —systemde
sjukförsäkringssystemochPensions-sådana.centraliseradeåtminstone

fri-statsbudgetenfrånharländer separatafleraoch ireformeratshar -
hur sta-tidigt sägaför att passDet ännuetablerats. ärfonderstående — byggtshararbetslöshetsförsäkringarOcksåär.debila systemennya välvarkeninstitutioner ärdessakandidatländemaflestade meniupp detunderlättaFörrobusta. attfinansielltellerbefolkningenförankrade i

härkrävsområdetsocialpolitiskadetEUinomsamarbetetframtida
tillnämrningsfasen.underredanområdendessapåinitiativnya socialför-påinstitutionernanationelladestärkalångsiktigtFör att

påregeringensvenskadenutredningen attföreslårsäkringsområdet
demellannivåeuropeiskpåsamarbeteför närmareverkar ettEU-nivå

byggtsfondersjälvständigamindre somellerstatsbudgetenfrån mer
deiinstitutionermotsvarandeochEU-länderochkandidat-olikaiupp byggtsintefonder ännu upp.sådanadärkandidatländerochEU-

mellan-påreservfondellergaranti-formnågonskulleEventuellt av
drastiskaeffekternamotverkaför avskapas att ex.kunnanivåstatlig

debör att tryggaMålsättningenarbetslöshetsnivån. varaiförändringar
fi-deinflytande överfondemasutvecklagjorts samtfonderingar som

hämtaskunnaskullearbetedettaförModellenmarknadema.nansiella
existeraridagsamarbetedetnämligenområde somhelt annatfrån ett

nivå.europeiskpåcentralbankemamellan
samarbete överför na-finnsnivånlokala utrymmedenpåOckså

tillvälfárdssystemföretagsbaseratÖvergången från etttionsgränsema.
of-förvisstdock utrymmelämnar ettväldfárdsocialförformernya kandi-iexisterandeDe resursernalösningar.decentraliseradefentliga

någraknappastjustmedgerochsmå,mycket nudockdatländema är
upplevsmångavalDettasatsningar. avoffentliga somomfattandemer soci-vissamedföra attkan gruppersönskvärtnödvändigt änomsom möjlighet attharintekvinnorattförsämras t.ex.påtagligtsituationala

företagentillanslutningilängrefinnsintebarnomsorgarbeta attp.g.a. kanVidarebyggtsintedagisverksamhet upp.alternativnågonoch att
desärskiltomfattning sena-somiäldre störrehandfåkvinnor ta -om

mycket sämre.såblivitresurserres Central-tillstödomfattandebedrivits ettdetharårUnder senare harEmellanåtslag.multilateraltochbilateralt-Östeuropa bådeoch av utländ-ochinhemska expertermellantill kontroverserupphovgivitdet
hållsinapå t.ex.ifrågasättsrollVärldsbankensharbl.a.rådgivareska — fungerathasamarbetettycksfallandraipensionsreformemai men- kandidat-mellanutbytedettamåstetillnämmingsfasenUnderutmärkt.

EU-ländemaiinstitutionermotsvarandeochinstitutionerländemas
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fortsätta. Också andra utländsktyper expertis har varit aktiva i dettaav
arbete och kommer rimligtvis så framgent. därtillatt Men behövsvara

oberoende kunskapsutbyggnad i främst kandidatländerna bådeen i-
form universitetsanknuma forskningsinstitut och akademisktav mer
oberoende tankesmedjor kan främja debatten och det offentligasom-
samtalet jämställdhet och välfärd och kan bidra till kritiskom som en
granskning det reforrnarbete pågår. Endast i liten utsträckningav som
finns dagslägeti för den stöd och här har Sve-typenresurser senare av
rige viktig uppgift kanske framför allt i förhållande till närområdet.en

utförligareEn kartläggning stödet till kandidatländerna i närområdetav
på det sociala området skulle kunna bidra till ytterligare belysa frå-att

hur de medlemsländerna kan påverka den framtidaväntas in-gan nya
riktningen EG-samarbetet inom detta område.av
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övervägandenochBedömningar12

Inledning12. l

i ettanpassningsprocessomfattande sominförstårKandidatländema en
Förutvidgningar.tidigarefrånsigskiljeravseendenfundamentalapar kandidatländemasmellanavståndbetydligt störredetförsta ettdet är
vidmedlemsländers ännuvarandeochutvecklingsnivåekonomiska

inomsamarbetetharandradetFörutvidgningar.tidigareEU:snågon av
integrationsprocessenårfyrtiodeunderkaraktärändrat somunionen

kandi-innebärområden, attflerainomsamordningpåpågått. Kraven
Förochregelverk system.institutioner,formamåstedatländema nya

införlivakunnaförförutsättningar attskapaattinnebärEU processen
ekono-detinomsamarbetet t.ex.samtidigtunioneniländer somnya

fördjupas.områdetpenningpolitiskaochmiska
tänkbararesultatsinautredningensammanfattar avkapiteldettaI

irörligheten ettfriadenarbetsmarknadsvenskför avkonsekvenser
kandidatlän-iförändringarbehandlar ävenUtredningenEU.utvidgat

trygghetssys-socialaochjämställdheten,arbetsmiljö,avseendedema
vidkommande.svensktfördäraveffekterochtem

grundläggandeEU:sanalyseratbetänkandet re-iharUtredningen
ochjämställdhetarbetskraft,rörlighetenfriadenrörandegelverk av
förkonsekvenseranalysinnehållerKapitel 5 avtrygghet.social en

behandlasDärefterrörligheten. ar-friadenarbetsmarknadsvensk av
kandi-iförhållandenfaktiskaregelverksåvälbetsmiljöfrågoma, som

rörlighetochutvidgningbehandlas urmotsvarande sättPådatländema.
trygghetensocialadenförregelverkEU:sjämställdhetsperspektiv.ett

förhållande-analysföljerdärefterochoch 9 avkapitel 8 enibehandlas
konsekvenserdiskussionochområdetpå avkandidatländema enina

frånresultaten expert-medTillsammansutvidgning.Sverigeför enav
sammanfattandedeförunderlagmaterialdettaingår somrapporterna
kapitel.dettaiutredningen görslutsatserochbedömningar som

pååtgärdertillförslagvissautredningenAvslutningsvis presenterar
behovetbehandlassammanhang avdettasikt. Ilångkortsåväl som

kunskapsinhämtandeutvärdering,uppföljning,information,ytterligare
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och fördjupade utredningar på de olika områden. Det utredningensär
uppfattning Sverige bör driva fråganatt inom EU finna formerattom
för aktivt stödja utveckling på detatt sociala området, och bidra till
jämställdhet och förbättrad arbetsmiljö inom kandidatländema. Betän-
kandet avslutas med förslagantal på dessa områden.ett

12.2 friaDen rörlighetens innebörd

Gemensamt för den fria rörligheten för arbetstagare, den fria etable-
tingsrätten och motsvarande rättigheter vid tillhandahållande tjänsterav

alla utövandeär ekonomiskatt verksamhet.tre Det skiljeravser av som
dem åt verksamhetenär inom ellerutövas anställningsför-utom ettom
hållande.

Undantag finns gäller hänsyn till allmän ordning, säkerhet ochsom
hälsa. Vad kan hänföras direkt till dessa kategorier preciserassom mer

det respektive land. Eftersomutan avgörs det existerar skillnader iav
och värderingar på dessasynsätt områden uppstår redan idag problem

det gäller vissa företeelsernär prostitution.t.ex.som
En grundläggande princip EG-domstolen fastställt be-är attsom

arbetstagare EG-rättsligt begrepp.greppet är De enskildaett med-rent
lemsstatema kan inte ensidigt begreppet tolkning, eftersom detge en
skulle leda till osäkerhet och möjlighet för de enskilda medlemsstaterna

utesluta kategoriervissa från till den friaatt rörligheten.rätten
Eftersom begreppet arbetstagare de grundlägganderör frihe-en av

skall det tolkas brett. Tre skall ingå: arbetetema skall utförasmoment
någon, arbetet skall ske under ledning och lön skall betalas.
Uppehållstillståndet för arbetstagare skall giltigt inom värd-en vara

landets territorium och gälla i fem år. skallDet också kunna förnyas
automatiskt. gällerDetta för arbetstagare redan har arbete.ettsom

Även arbetssökande har till uppehållstillstånd skallrätt möj-som ge
lighet vistas i medlemsstat föratt söka arbete. enskil-Denatten annan
de arbetssökande har till månaders arbetslöshetsersättningrätt fråntre
det landet. Detta kan enligt det i kap. refererade4.4 målet inteegna ut-

grunden för längdengöra den period arbetssökande har rättav som en
vistas i medlemsstat föratt söka arbete. detI nämndaatten annan nu

målet ansåg domstolen månader inte kunde för kortatt sex anses vara
tid.

arbetssökandeDen kan därefter endast utvisas han eller hon inteom
kan visa det finns rimlig chans få arbeteatt eller aktivtatt ett ären ar-
betssökande jfr mål C-344/95 EG-kommissionenäven Belgien;mot
domstolens dom meddelad den februari20 1997.
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betydandetillledautvidgningen attkanförutsättningar enUnder vissa
Även harinvandringslandet rättSverige.uppstå isökarbetslöshet om

hurförspecificerad tidingentid finnsvissefteravvisaatt enpersoner
tillsöka sigdirektkanavvisad t.ex.gäller. Enavvisningenlänge person

efterförsektorn attdenjobb itillfälliga svartaoch därland taannatett
landet.förstadettillåtervändaavvisningen

områden:flertalpåoklartförefaller ettRättsläget

arbete,sökaförland attivistaskan annatettlängehur personen
längehurreglerspecificeradeingafinnsavvisas ompersonom en

gälla.skallavvisningen

riskenfinnsfrågor attdessahanteraskaför hurreglerklaraUtan man
uppstårproblemsocialabetydandeochsökarbetslöshetomfattande

behovfinnskandidatländema. Det ettarbetskraft fråninvandradbland
önskarfor degällaskareglervilka sompersonerförtydliga somattav

konsekvensernegativaundvikaVillarbete.sökaförinvandra att man
möjligheternahurförreglertydligaformabörsannoliktdet attär man

utformas.skallländerandraiarbetesökaaktivtatt
påmed kravrättighet, attdefinieradbrettrörligheten ärfriaDen en
ifrågapåsigförsörja ävenmedel personenhar att omindividen egna

för-försörjningpåkravetSannolikt måsteanställning. egenharinte en
stärkas.

ochmellan EURörligheten12.3

kandidatländerna

EU:smellanarbetskraftsrörlighetlitenmycketelleringenexisterarIdag
finns ärrörlighetDenkandidatländema.och sommedlemsländerna

slag.primärt annatav
år,underSverigetillinvandrat senareantalettillSett sompersoner

Polen,varitordningiländernadehar störstasåväl brutto netto,som
harPolenFrånLettland.ochEstlandUngern,Bulgarien,Rumänien,

detta1990,årunderinvandrat ett men2000cirkamest personersom
Lettland harFrån1996.tredjedel år somtillminskathadeinflöde en

EstlandochPolenförsärdraginvandrat. Ett150cirkamest personer
tillinvandratkvinnor mänmångasådubbeltungefär somvarithar att

Sverige.
tillnått tre-år ettnågotinteinvandringenharländer uppövrigaFrån
bristfälligstatistiken ärbör attnämnasHäröverantalsiffrigt personer.
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inte på avgörande felaktig.än Desätt nationella definitionerna be-om
träffande migration emellertid inte enhetligaär och definitionema är
dessutom inte konstanta inom land.samma

Om tillvi migrationen mellan kandidatländema och övriga EUser
har ingen tendens till massutvandring observerats. Under de kommu-
nistiska haderegimema arbetskraften ingen fritt utvandra.rätt Näratt
de efter diktaturemas fall fick denna rättighet kunde förväntas en om-
fattande utvandring. Emellertid de rika EU-ländema, på grundvar av
det arbetsmarknadsläget, mycket restriktiva vad gäller arbets-egna
kraftsinvandringen från tredje land, vilket orsakerna till denär en av

Östeuropa.ringa utvandringen från Central- och
Öst-Vidare bör migrationsrörelsema inom Central- ochnoteras att

efter regimskiftena 1989-91 har haft speciell karaktär. Orsa-europa en
ken de flera dussin gränsändringar inträffadeär under de senastesom
80 åren inom regionen. Fortfarande finns latenta konflikter mellan olika
etniska de tillåts blossa de kan leda till flyk-grupper som om upp nya
tingströmmar.

formerNya migration har utvecklats, inte minst resultatettav som
den restriktiva invandringspolitik förts i Västeuropa. Iav som en av

utredningens behandlas rörlighetsmönsterexpertrapporter ut-nya som
vecklats i Mellaneuropa från tillöst väst.

Kvinnorna i utsträckning aktiv del denutgör större än män en av
cirkulations- eller pendelmigrationen, både det gäller arbetstu-närnya

rism och handel. tidsbegränsadeDe uppehållen tycks lämpligvara en
fonn rörlighet för kvinnor, där de under tid arbetar inom vård-av en
sektom hotell- och restaurangbranschen. kan bådeDe bidra tillsamt
familjens försörjning och behålla sitt för familj och barn. Resor-ansvar

lagliga arbetstillfállena finns i gråzon eller på denär svartana men en
marknaden.

Som följd Sveriges avgränsade läge från de aktuella kandi-en av
datländema arbetspendling osannolik mycket begränsadär iänannat
omfattning. flera deFör andra EU-länderna kan fåpendling vissav en
omfattning kanskeoch till någon del migration. gällerDettaersätta
främst Tyskland, redan har avtal pendling med Polen ochsom om
Tjeckien. riktar sig främst tillDenna Berlin och München. På liknande

Österrike.förekommer pendling mellan Ungern och Wiensätt i
något omfattningAv säsongsarbetet. Förutom de drygtstörre är 1

OOO från främst Polen legalt kommer till Sverige underpersoner som
skördetiden den oreglerade verksamheten bärplockning omfat-är som
tande.

Redan förekommer viss marknad inom området privatasvartnu en
tjänster. det polska kvinnorFrämst utför hushållstjänster.är I ochsom
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ökatordedärmed utaninvandringenlegaliserasutvidgningenmed som
legaliseras.arbetsförhållandetsjälvaatt

friarbetsmarknadsvenskpåEffekter12.4 av

invandring
EU-mellaninkomstskillnademarådandede storauppenbart attDet är

Arbetskraften iutvandring.tillledakankandidatländemaochländema
flerJumiljoner50 sompersonerkandidatländema är stor, personer.ca

för migra-sannolikhetendesto ärreallönema störrelågadeomfattas av
integreras.ekonomiemadåtion

långellerkortförutvandraönskarmänniskorÄven många enom
påefterfrågangradhögiinvandringenfaktiskaden avperiod bestäms
lö-påi sinberorefterfrågan turinvandringslandet. Dennaarbetskraft i

regle-påkommerbilagaför i enSåsom argumenteratsnebildningen.
invand-Sverigefinns i stortettidagdenarbetsmarknadrad somsom

sysselsätt-lönesänkningsådan atttillledaknappastringstryck att en
Efter-kraftigt.ökakommaskullearbetskraft attinvandradningen av

huvuddelendenförregleradgrad stora avhögi ärlönebildningensom
"massinvandring"risk förnågonhellerknappastföreliggeranställdade

arbetskraftsrörlighet.frivid
regle-omfattandekaraktäriserasarbetsmarknadÄven dagens avom

avregleringpåKravframtiden.så iblirdetsäkertinte attdetringar är
arbetslös-högadenmedtillkomma rättasätt attframförts etthar som
förförutsättning ettatthävdatsocksåharAvreglering envaraheten.

på sättMenSverige.förbliska sammagynnsamtEMU-medlemskap
underbju-arbetslösadeinnebäraskulle att genomavregleringensom

ocksåinvandringenskullearbetsmarknaden,påinkommakandande
arbetskraften.konkurrerandeinhemskadenförlönerfallandeinnebära

Beroendeinkomstfördelningen.påeffekterbetydandefåskulleDetta
föreliggadärfördetkanmålsamhälleligaochvärderingarpolitiskapå

ocharbetsmarknadenavregleringframtidamellankonflikt avenen
EU-medlemmama.deintegration nyaav

Sve-vilkakanalerandrafinnsbestårÄven regleringama genomom
omfat-mindreellerupplevafåkanEU-länderandraoch merenrige

förhållan-Envälfardseffekter.viktigahakaninvandring. Dennatande
aktivtfrihetharinvandrare attdåuppkommakaninvandringdevis stor

kandidatländemasförmöjligheterMedländerna.rikaredeiarbetesöka
tillledadettakanarbetesökaaktivtoch en om-inarbetskraft att resa

EU-andraochSverigeproblem isocialaochsökarbetslöshetfattande
förreglervilkaförtydligarangeläget so-förefaller attländer. Det man

17-14378
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cialbidrag och arbetslöshetsersättning ska gälla för denna invand-som
ring.

Ett förhållande möjliggör för företagannat använda sigattsom av
billig arbetskraft från andra länder företag står utanförär kollekti-om
vavtal. Som påpekas i bilaga kräver1 detta i realiteten företagetatt är
förhållandevis litet. Antalet småföretag med invandrad arbetskraft kan
bli i vissa branscher såsomstort delar bygg-, städ- ellert.ex. restau-av
rangbranschen. de branscherI där företag uppstår med arbetskraftnya

betalas lön kraftigt understigande den rådande har detta bety-som en
dande effekter på redan etablerade företag. Konkurrensen gentemot
inhemska småföretag för vilka kollektivavtal gäller blir skev varvid
många kan slås ut.

Ett tredje förhållande invandringen egenföretagareär blir fri.att av
Den kaninte få anställning i Sverige kan etablera sig härsom som
egenföretagare. Redan idag existerar marknad för invandradsvarten
yrkesarbetskraft. rörlighetFri innebär denna verksamhet legaliserasatt
och det då också uppenbart omfattningenär verksamheten kom-att av

öka. slårDetta också inhemska småföretagareatt i vissa bran-motmer
scher.

det fjärdeFör skulle betydande invandring bli fallet dis-en om, som
kuterades den svenska arbetsmarknaden avregleras och Iönebild-ovan,
ningen radikalt reformeras. För den inhemska arbetskraft sub-ärsom
stitut till den invandrade skulle då lönerna på sikt falla.

Slutligen möjligheterna för invandring förär destor större segment
arbetsmarknaden där lönebildningen friare. ocksåDet sannoliktär ärav

idag har friare lönebildning ochatt får upplevagrupper som en som
konkurrens från invandrare med fallande relativlöner konsekvenssom
kommer kräva ökade regleringar. En konsekvens den friaatt rörlig-av
heten kan därför bli regleringarna på arbetsmarknaden ökar.att Detta
kan i ledasin till stelare arbetsmarknad och högre arbetslöshet.tur en

Under fri arbetskraftsrörlighet invandringen i hög grad konjunk-är
turberoende. allmänhet gällerI högre sysselsättningsambitioneratt

har,Sverige desto sannolikheten fårstörre vi invandring frånär att
kandidatländema.

Fri arbetskraftsrörlighet kan innebära risken för överhettningatt av
ekonomin minskar. denI utsträckning invandrare kan fyllasom upp-
komna vakanser konjunkturuppgångar,i kommer risken för inflation
via löneölcningar minska. Inflationsförväntningarstora att som upp-
kommer då försöker stimulera ekonomin full sysselsättningmotman

idag centralt problem för den ekonomiska politikenett ochanses vara
dessa lindras förbättras förutsättningarna för den ekonomiska poli-om

tiken.
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medfö-kandidatländemaförrörlighetfrisåsomSamtidigt kan, nämnts,
skullevilketlönebildning,stelareochregleringarnationellaökade enra
förpolitikekonomiskeffektiv attbedrivamöjligheternaförsvåra att en

arbetslöshet.inhemskmedtillkomma rätta
invand-denocksåarbetslösheteninhemska ärdenbetydelse förAv

arbetsmark-svenskadensökande påaktivtresultatet ettring är avsom
kanlandet. Dettaarbetssökande iantaletökarinvandringnaden. Denna

arbetslösaellerarbetslösheti attsvenskar svens-trängs utinnebära att
in-Mångaarbetsmarknaden.tilltillbakakommasvårarefår detkar att

denarbeten itillfälligafrestasocksåarbetssökande kan att tavandrade
sek-vitadenbekostnadpåexpanderardennaochsektorn avsvarta om

arbete.reguljärtfinnasvenskarförförsvåra attdettakantorn
sökarbetslöshetdenrisk förfinnsdetsåledes attinnebär attDetta en

välmycketkandidatländerfattigamedrörlighetvid friuppståkansom
arbetskraften.inhemskadendelförsumbarickeinnehållakan aven

påpekaviktdet attvälfärdseffekter attärallmännagällerVad av
grundpåsektorervissasvår ikommeranpassningen att varaäven om

dekommerarbetskraftlågavlönadfrånkonkurrensökadkraftigtav
Ikonsumenterna.sektorernaberörda attdeiprisernapressade gynna

kommertjänsterpå mångaprisernamedräknakan attsynnerhet man
SverigeiuppkommerinkomstfördelningseffekterÄvenfalla.att om
mångasåsamtidigtdet attnegativa, äruppfattasmånga somavsom

materiellasinhöjakan stan-kandidatländema avsevärtfråninvandrare
hemland.sittidemedjämfört stannatdard om

Jämställdhet12.5

rörlighetenfria ettoch denutvidgningEU:sbehandlas urkapitel 7I
fåkommerutvidgningen attgällerFråganjämställdhetsperspektiv. om

nuvarandeskenetiochför kvinnor män, settkonsekvenserolika av
jämställdhetenröranderegelverkEU:skandidatländema.iutveckling
tillförtsAmsterdamtraktatetminstomfattande. Inte att en ar-är genom
områdenallapå öpp-skall integrerasjämställdhetsaspektertikel attom

kandidatländema.iför kvinnornamöjligheternyanas
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Kön och transformationenarbete under

Förhållandena för kvinnor och har förändrats olika underpåmän sätt
transformationen. det skriftliga materialet ochAv de intervjuer utred-

framgårningen genomfört kvinnors förändrats flerasituation iatt avse-
enden jämfört med ekonomiska och sociala påfrestning-Demännens.

familjerna transformationen medfört fall lettpå har i mångaarna som
till familjesplittring. har flera halverats.Barnomsorgen i länder Samti-
digt har situation kommit i blickpunkten på grund denmännens av
sjunkande medellivslängden och den höga arbetslösheten. Kvinnorna
har i utsträckning lämnat arbetsmarknaden och i vissaän männenstörre
länder har deras arbetskraftsdeltagande sjunkit dramatiskt. Om detta är

förhållande eller det stabil förändring i familje-ärtemporärtett om en
föroch arbetsmarknadsdeltagande tidigtär säga.mönster att

fråga gäller den politiska där kvinnornaviktigt representationenEn
de nationella parlamenten, därhar låg andel ledamöterna i menen av
förändringarna snabbt denfrån pekar på kan gå iexemplet Litauen att

andra riktningen.
och roll och funktion i fa-har ideologier kvinnorsVidare mänsom

förändrats spåren övergången tillmilj samhälle påtagligt ioch av
enförsöijarmodell.riktning traditionellmarknadsekonomi i mot en

medel kommissionen pla-angeläget påpeka dedetDetta gör attatt som
utvidgningens effekter böruppföljningsstudierbruka för ävenavnerar

könsperspek-studier transfonnationsprocessenanvändas för etturom
lång-det viktigt stödja utvecklingenUtredningentiv. är attatt avmenar

samarbete med inhemska forskare i kandi-forskningprojekt isiktiga
exempel nordiskt-baltiskt forsk-finns redan goda pådatländerna. Det

exempel också förområden kan tjänaningssamarbete på detta somsom
europeiska insatser.

Migration och kön

utvidgningen kanbedöma i vilken utsträckningUtredningen har att som
mellan kandidatländema och Sverige.till ökad migration Dettaleda

kunna ha migra-kvinnor skullekapitel Frågani ett annatgörs om
utifråndiskuteras kapitel utredningensi 7tionsmönster än män en av

det förefaller troligt denSlutsatsen är typatt attexpertrapporter. av
ÖsteuropaCentral- och sannoliktutvecklats ikorttidsmigration som

näraliggande kandidatländema.och dekan öka mellan Sverige
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likartad Sverigeiarbetsmarknadenpå ärkönuppdelningenEftersom
svenskamöjligtvälmycketdet attkankandidatländemaoch i vara

länder ifrån dessaarbetskraft ettinflyttadkonkurrensfåkankvinnor av
fåsvenskakan mänPåavreglering. sätttilltagandemedläge samma

mansdomi-traditionelltarbetskraft inominvandradkonkurrensökad av
område nämnts.Byggsektom ärområden. ettnerade som

sektorervissaismåföretagareanledning attfinns troDet även
egenföretagaredåomställningskravbetydandeinförställaskommer att

arbetskraftbilligutnyttjakansmåföretagoch vissa genominvandrakan
kvin-dominerassektorerdessakollektivavtal. Vissa avundvika avatt

effekterdessahårthuruttala sigsvårtDet attandra ärmän. omavnor,
jim-uttala sigdärmed svårtoch det attsektor ärrespektive omslår på

anpassningsfasen.underställdhetseffekten

finansernaoffentligaoch deInvandring

förbättradetillledaarbetskraftsinvandring attfrifall kommernormalaI
och bi-ensamståendeochinvandrareOftafinanser. äroffentliga unga

transfereringssyste-utnyttjarochskatteinbetalningarmeddärmeddrar
däri-invandringenfriadenutsträckning. Omlitenförhållandevisimet

kommerekonomiemakommunaladealltframförförbättrargenom
klartdessadå ärkvinnorocksåsannolikhet attmeddetta gynnastor

kan, disku-Samtidigtsektorn.offentligadeniöverrepresenterade som
vilkakostnader,socialatillledainvandringformervissaterats, av

för-risk ärekonomin. Enkommunaladenslår somalltframför mot
problemsocialablikan ärsökarbetslösheten attstormedknippad att

arbetskraftinvandradkommerVidare somkölvatten.dessuppstår i
sökaincitamentsmåha attSverigearbetslöshetsunderstöd i atterhåller

påBelastningendär.lönelägetlågadetgrundpåhemlandetarbete i av
eljest.därigenom änblir störreSverigeiutgifternaoffentligade

anställningsvillkor in-ochlönerkvinnorinvandrade accepterarOm
kvinnorsvenskaintearbetsmarknaden,pånischeroreglerade somom
invand-ökadförförutsättningarnaturligtvisfinnstänkaskan acceptera,

högmycketisektornoffentligadenanställda inomdeEftersomring.
konkurren-sannoliktdet inteförefaller attorganiseradeutsträckning är

delararbetsmarknaden. Däremot,offentligadenpå omskeskullesen
hushållen,enskildadepåläggsutsträckningökadivård och omsorgav

kommervälfárdsmodellen,kontinentaladensigSverige närmardvs att
arbetskrafticke-organiseradpåEfterfråganläge.i annatsituationen ett

arbetskraftsinvandringen.reelladendärmedoch ävenökakan
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Oberoende uppföljning

FN-konventionen avskaffande all slags diskriminering kvin-om av av
och Europarådets sociala stadga har allti väsentligt inne-nor samma

börd ILO-konventionen 100 som kandidatländema ratificeratsom nr
och EG-rätten på arbetslivets område. På jämställdhetsornrådet finns i
många fall adekvat lagstiftning inom detEU, den praktiska till-ären
lämpningen saknas. Om EU:s regelverk rörande jämställdhetensom
skall kunna bidra till förbättra levnadsförhållandena för kvinnoratt och

i kandidatländema måste det finnsmän ordentligt stöd från kommis-ett
sionens sida och oberoende uppföljning. Jämställdhetsfrågoma skallen
enligt Amsterdamtraktatet integreras med andra ekonomiska och poli-
tiska frågor.

För stödja utvecklingen på området föreslåratt utredningen denatt
svenska regeringen skall föra fram förslaget inrättandetom av en spe-
ciell ombudsmannainstitution på EU-nivå i samarbete med obero-som
ende för kandidatländema följer, stödjer ochrepresentanter granskar
utvecklingen på jämställhetsornrådet och det sociala området i vid be-
märkelse. Förslaget behandlas vidare i avsnitt 12.8.

12.6 Arbetsmarknadsrelationer och

arbetsmiljö

och medI Amsterdamfördraget har den Europeiska stadgan getts status
formellt erkänt rättsinstrument, också bestämmer miniminivånsom som

på sociala rättigheter inom EU. I ingressen till det fördraget hänvi-nya
inte endast till Europakonventionen skydd för desas numera om

mänskliga rättigheterna och grundläggande friheter, medlemslän-utan
derna bekräftar också den vikt fästerde vid de grundläggande sociala
rättigheterna såsom de fastställts i den Europeiska sociala stadgan
1961 och i gemenskapens stadga arbetstagares grundläggandeom
sociala rättigheter 1989. Vidare har i artikel fördraget117 i införts en
direkt hänvisning till dessa internationella konventioner, vilka utgör en
grund för övriga målsättningar inom EU, såsom främjande syssel-av

förbättradesättning, levnads- och arbetsförhållanden, fullgott socialtett
skydd, dialog mellan arbetsmarknadens utveckling mänskligaparter, av

för möjliggöra varaktigt hög sysselsättningatt kampsamtresurser mot
utslagning.
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kandidatländemaimedlemskap EUförutsätterAmsterdam attEfter ett
socialaEuropeiskadeniförutsättsgrundkravdeuppfyllakan som

förverk-EU-medlemskapetföreratificerasdockkanStadganstadgan.
medlemskaptillfor fram ärutvecklingsprocessdenled iligas. Ett som

stadgan.uppfyllahinderrättsligaochfaktiskaundanröja attdärför att
stadgandelområdenolikadeläget påutvärderingSamtidigt utgör aven

land.respektiveiarbetetdet fortsattautgångspunkt förgodreglerar en
grundläggandeerkännamåstekandidatländemainnebärStadgan att

forhandlings-ochföreningsrättfriheter såsomochrättigheterfackliga
ocharbetstagarnasliksomavtaletuttryckligen i ävenDessarätt. tryggas

intres-händelseåtgärder ikollektivatillgripaarbetsgivamas rätt att av
multinatio-deSärskilt viktigtstrejk. är attinbegripetdärisekonflikter,
medverkarEU-medlemslandmoderbolag imed ettkoncernemanella

kandidatländer-utvecklas iarbetsmarknadsrelationerfungerandetill att
na.

socialgrundlägganderad krav på trygg-innefattarStadgan även en
påkravinnehållerStadganarbetsvillkor. ävenskäligaocharbetehet,

på ärformulerats sättettarbetstagarekvinnligaförskydd somsom
uttryck för1988från årtilläggsprotokollethärOcksåtidstypiskt. ger

jämställdhetspolitik.aktuellpåkrav meren
tillämpningsområde.brettstadgan harsocialaEuropeiska ettDen

äldreungdom,ochskydd barnreglerinnehåller personer,Den avom
förutsättakanfallIyrkesutbildning ävenyrkesvägledning, manm.m.

tilläggsprotokollstadganssocialadenratificerarkandidatländemaatt
före-olikaikonsultationochinformationtilltillkommer rättfrån 1988

arbetsmiljö.rörandeochtagsledningsfrågor
regering-svenskadenbeaktas isärskiltmåsteArbetsmiljöfrågoma

kandidatländer-medförhandlingarkommandeinförförberedelserens
förberedelsernaunderredanprioriterasarbetsmiljöfrågomaOmna.

fortsattadetunderlättabetydligtdettabordeEU-medlemskapinför
i kan-bilden heterogendagslägetEU. I ärinomharmoniseringsarbetet

medparallelltkvarfinnsindustrieruttjäntaGamla,didatländerna. mo-
derna.

till-länderyttranden övertveksamhet i sinaKommissionen enanger
påarbetsmiljöförhållandenapåverkamöjlighetsynsmyndighetemas att

utvecklas ibehövermyndighetsstrukturochRegelverkarbetsplatserna.
kandi-del iingåbörområdekandidatländerna. Detta är ett som ensom

denratificera Euro-tillnärnmingsfasenunderdatländemas strävan att
avsnittibehandlarutredningen närmarevilketstadganpeiska sociala

12.8.
mil-nivåeuropeiskgod ärregelverk påmoderntmedMen ettäven

underbeman-såoch tillsynenlågtsåarbetsplatsernajömedvetandet på
såvidaskekommerarbetsmiljön inte attförbättringnad någonatt av
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inte och dess medlemsländerEU omfattande tekniskt bistånd påettger
detta förefallerområde. lämpligt fortsättaDet det samarbeteattvara

myndighetersvenska och konsulter redan påbörjat.som

12.7 Konsekvenser för social trygghet

kan bliTrots utvidgningen mycket omfattande- den i EU:satt största
historia utredningens huvudantagande migrationen mellan deär att-

medlemsländerna och Sverige blir liten omfattning. Mennya av
de medlemsstaterna geografiskt ligger Sverige destonämnare rentnya

kan effekten bli. antagandenDessa betydelse för bedö-större är attav
konsekvenserna för den sociala tryggheten i Sverige.ma

Utredningen har i kapitel redogjort för det regelsystem för8 sam-
ordning social trygghet och vård gäller vid migration mellanav som

medlemsländer inklusive de rättigheterEU:s tillkommersom personer
ländernasig mellan för arbeta eller söka arbete. Likaså harrör attsom

utredningen belyst innebörden gällande avtal och konventionerav om
social trygghet mellan och kandidatländerna gäl-Sverige inklusive—
lande regler för återbetalning kostnader för sjukvård de s.k.samtav -
Europaavtalen de kraft, avseenden kommeri i vissanär trätt attsom,
reglera förhållandet mellan och kandidatländerna vad gäller socialEU
trygghet.

svårbedömdaBetalningsströmmama är

kap. blir konsekvenserna ekonomiskt avseendeSom visas i 9 i initialt
tämligen marginella för svenskt vidkommande socialavad gäller de
trygghetssystemen medlemsstaters inträde medan bedöm-i EU,av nya

långsiktiga konsekvensernaningen de mycket osäkra.ärav
Betalningsströmmama mellan ochSverige kandidatländerna av pen-

sioner och arbetslöshetsunderstöd idag mindre omfattning ochär av
kan visserligen förväntas öka inledningsvis endast långsam takt.imen
Utbetalningen pensioner till bosatta kandidatländernai ärav personer
idag begränsad omfattning och bör skapa problem.inte Där-störreav

kan samordningsproblem pensionsförmå-vissa vid utbetalningemot av
nertill bosatta i Sverige uppkomma framöver. långsiktigaDenpersoner
finansiella utvecklingen på detta område mycket svårbedömbar ochär
bör bevakas svenska försäk-naturligtvis ansvariga myndigheterav
ringskassoma, och vad gäller arbetslöshetsersättningRFV AMS.
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problemAdministrativa

pensions-utbetalningarsynvinkelmyndigheters ärsvenskaSett avur
dettabosattaSverigetill ikandidatländemafrånförmåner personer

framöverblirdetta ärproblem. Huradministrativt stortframför allt ett
bo-000100finnsvisserligenuppskatta:svårt personermycket att ca

okäntkandidatländema ettfrånhärkomstmed an-Sverigei varavsatta
mångaursprungslandet. Huripensionsrättförvärvat somhatal kan

det ärkommerde göraochrättighet attdenna närutnyttjakommer att
generelltkommerArbetsbelastningenprecisera.möjligt närmareinte att

EU-vidmyndighetersvenskaöka inomförmodligen enattsett
påförändrad kompetenskrav påställerblandvilken annatutvidgning

försäkringskassoma.t.ex.

sjukvårdskostnaderåterbetalningFörenkla av

ökad be-medföradärtillkanutvidgningenefterrörlighet enökadEn
kandi-sjukvården iockså påsjukvårdensvenskadenpålastning men

hanteringenförenklamöjlighetenpåpekar attUtredningendatländema.
länderandraochSverigemellansjukvårdskostnaderåterbetalning avav

kommerländerna överensdvs.icke-refusionsavtal, att oms.k.genom
förfaran-sjukvård. Dettautgivenåterbetalningpåkravfrånavstå avatt

arbetslöshets-utbetalningförkostnadernatillämpasockså avde kan
undersökas.och börunderstöd närmare

rollSocialtjänstens

socialtjänstenskommunalamed denuppkommavidarekanProblem
skillnadernasocio-ekonomiskadevälfärdssystemet attroll i p.g.a.

bety-kandidatländema ärochmedlemsländernanuvarandedemellan
regelverk, göroklar EG:sisituationarbetssökandes ärEftersomdande.

belastakommerproblem attsocialabedömningenutredningen att som
gränsdrag-intesökarbetslöshetpåspårenfölja ikansocialtjänsten om

med-föreförtydligasbiståndsocialtochtrygghetsocialmellanningen
avslutande.lemsförhandlingamas
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måsteArbetslöshetsförsäkringen vidareutredas

Särskilt med avseende på sådana sociala förmåner inte avgifts-ärsom
finansierade har det uppstått problem rättstillämpningeni inom EU.

kan åstadkomma problemDetta i Sverige kandidatländerna beviljasnär
inträde särskilti unionen inte problemen kring de arbetssökandesom

söka jobb EU-land löst.i Utredningen pekar på behoveträtt äratt annat
god före medlemskapsförhandlingamasi tid avslutande åtgärdaattav

den oklarhet råder kring gmndbeloppet arbetslöshetsförsäkringenisom
hittillsvarande MedKAS. nuvarande rättstillämpning kan denna er-

försättningsforrn oönskad invandring arbetskraft inte haröppna av som
några andra medel till sin försörjning. denI mån återbetalnings-som
skyldighet från kandidatländerna föreligger utredningenpoängterar att
svenska ersättningsnivåer vida överstiger kandidatländemas och därför

frågetecken kring incitament och förmåga till återbetalning. Enreser
ytterligare effekt migrerande arbetssökande fast förankring iär att utan
de kandidatländerna kan forma marginaliserade denuvarande igrupper

fria för arbetskraftnuvarande medlemsstaterna den rörlighetennär
problemgäller fullt på olika måste angripas iDetta är sättut. ett som

tid.
genomfört förberedelsearbete under tillnärmningsfasen ochvälEtt

med-med tillägg vissa Övergångsbestämmelser vid den tidpunktav
för effekterna väl-lemsskapet börjar gälla bör sörja på det svenskaatt

fárdssystemet hanterbara väl medlemskapet full kraft.blir inär trätt

kandidatländernaTrygghetssystem i

Utredningen har understrukit betydelsen kandidatländemas soci-attav
ala har verka under socio-ekonomiska betingel-trygghetssystemen att

radikalt skiljer från endast Greklandsig EU-genomsnittetser som —
och ligger närheten varandra medan de baltiskaSlovenien i t.e.xav —
länderna långt under genomsnittet. Därtill har kandidatländemasligger
välfärdssystem starkt påverkats den sociala kris följde i om-av som
ställningsprocessens spår kapitel 10. Utredningen bedömningengör

socialförsälcringamas till breda omfattning i kandidatländernaatt synes
för-delvis synvilla. Förmånsnivåer och förmånemas längd harär en

samtidigt kvalificeringsvillkoren har skärpts. Finansie-sämrats som
har från statsbudgeten och lagts olika socialförsäk-ringen iseparerats

ringsfonder involverar arbetsmarknadens gränsernaparter utan attsom
mellan och på arbetsmarknaden tycks klarlagda. Tillparternastaten
skillnad från medlemsländerna åtnjuter kandi-situationen i isystemen
datländerna breda legitimitet vilket försvårarinte systemenssamma
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leds idagSocialförsäkringsinstitutionemaförankring.ochutveckling av
och vil-slagerfarenhet olikaochutbildningbristandemedpersonal av

medlemsländernasmedkontakthaft system.sällanken
länderutlå-i sinakommissionenbedömningutredningens attDet är

itrygghetssystemensocialaskärskåda deunderlåtittanden närmareatt
Östeuropa till desigmöjligheterdessasochCentral- och att anpassa

medför.institutionerregelverk ochEG:skrav som
avskaf-harhyressubventionerochplanekonominsgamlaDen mat-

särskilt bamomsor-organiseradeformellt omsorgssystem,fats. Vissa
arbetskraftsdel-påverkat kvinnornasvilketkraftigt reduceratshargen,

urhol-trygghetssystemetgamlafrån detförmånemaVärdettagande. av
isocialförsäloingsystemenRefonnemainflation.snabbtkades avav

Östeuropa präglatsfall temporärade flestaimångahar varit avmen
år gjortsunderförsökbistånd harsvensktmedBl.a.lösningar. senare

Effekternapensionsområdet.pålösningarlångsiktigaför skapaatt att
fördelaktigavisa siglångsiktigtkanreformergenomgripande menav

ochpensionärerför dagenssituationenknappastförbättrassiktpå kort
bistånd.socialtför behovsprövatlämnar ett utrymme

marknadsekonominspåinförts spårenhar iArbetslöshetsförsäkring
tillberättigadförreglerna1990-taletunder attframväxt er-varamen

blygsamma.nivålängd ochersättningsnivåemas ärliksomsättning
Östeuropa erfarenhe-ochsocialförsäkring iheltDetta typär avnyen

lagstiftningsar-samtidigtbegränsademycketärsystemet somterna av
pekar påUtredningenryckighet.präglats1990-taletunderbetet av

initiativ inomsvensktförförutsättningarnautreda ettmöjligheten att
kanreservfondmellanstatlig stär-formnågonför skapaEU somatt av

dra-oväntade ochvidområdedettapåinstitutionerexisterandeka nu
arbetslöshetsnivån.förändringar imatiska

utslagnaochmarginaliseradedehandsocialtjänstNågon taatt om
Östeuropa välfárdssys-uppbyggnadenoch ettfornadetfanns inte i av

resursbrist.lokalpräglatsochlångsamtgåtthardenna typ avtem av
mellansamarbeteomfattandeförekommerområdedetta ettOckså på

Liksommultilateralabilaterala ocholikakandidatländema samt organ.
fråndettrygghetsocialocharbetsmiljö ärjämställdhet,gällervad

förförgrundeniståttländernade baltiskaalltframförsvensk sida som
enskilda kommuneremellertid oftadetområde. Härpå dettautbytet är

samarbets-olikaiblandför insatsernastårlandstingoch genomsom -
förefalleroch detEU-medelstödmedprojekt mersom om enav -

plats.sinsida påsvenskfråninsatsernakartläggningsamlad voreav
invand-potentielladeomsorgssektor ivård ochutbyggdvälUtan en

alternativreelltarbetskraftförrörlighetenfriaden ettringsländerna är
synvinkelutifrån kvinnorsSettensamstående kvinnor.endast för unga,

godaformaangelägnaförefaller det attkandidatländema mesti vara
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sociala och ekonomiska levnads- och arbetsvillkor i de enskilda länder-
Här kan regelverk ochEU:s till Utredning-stor nytta.na. program vara
vill peka de ambitionerpå enligt Agenda finns2000, atten som, an-

vända strukturfondema för stödja uppbyggandet infrastruktur iatt av
kandidatländema, det gäller och miljöförbättringarnär transporter un-
der tillnämmingsfasen. Dessa ambitioner bör enligt utredningens me-
ning omfatta den sociala infrastrukturen, utbildning,även som omsorg
och sjukvård. tredje målområdetDet inom strukturfondema, nämligen
utbildning, yrkesvägledning och andra arbetsmarknadspolitiska åtgär-
der skall föringå i satsningama kandidatländema, enligt Agenda 2000.
Svenska studier antyder stöden brukar fördela olikasig mellanatt män
och kvinnor, det gäller stöd, dess kostnader och långsiktiganär typ av
effekter. Kommissionen kan ställa krav på jämn fördel-attgenom en
ning dessa mellan kvinnor och bidra till stärkamän attav resurser
kvinnornas positioner på arbetsmarknaden, och bryta den stereoty-upp

könsuppdelningen.pa

påUtvidgningens effekter den framtida socialpolitiken i EU

kapitel diskuteras möjligheterI ll Sveriges svenska synpunk-göraatt
hörda efterinom EU utvidgning. självDet sigter säger atten resone-

tentativt till sin karaktär. Liksom de andra nordiska ländernaärmanget
har emellertid Sverige lång erfarenhet omfattande ochen av en preven-
tiv socialpolitik. för eller tillsammansVar sig har dessa länder aktivt
deltagit överföringen kunskapi och kompetens dettainom områdeav

Östeuropa.till Central- och innebär emellertidDetta inte något kan-att
didatland kopierat den skandinaviska modellen". Istället det främstär
den korporativa kontinentala välfárdsmodellen i viss mån grund-samt
tiygghetsmodellen i kandidatländema under 1990-talet.anammatssom
Socialpolitiska i kandidatländema relativt väl dock bevand-ärexperter
rade i svensk och skandinavisk socialpolitik.

Under år har det bedrivits omfattande stöd till Central-ettsenare
Östeuropaoch både bilateralt och multilateralt slag. Emellanåt harav

det givit upphov till kontroverser mellan inhemska och utländ-experter
ska rådgivare bl.a. har Världsbankens roll ifrågasatts på sina håll t.e.x-
i pensionsreforrnema andra falli tycks samarbetet ha fungeratsmen-
utmärkt. Under tillnämmingsfasen måste detta utbyte mellan kandidat-
ländemas institutioner och motsvarande institutioner i EU-ländema
fortsätta oförminskadmed intensitet.



överväganden 237ochBedömningarSOU 1997: 153

expertisOberoende

utredningskapa-ochkunskapsutbyggnadoberoendeDärtill behövs en
universitetsanknutnabåde formikandidatländemafrämsticitet av-
tankesmedjor-friståendeakademisktochforskningsinstitut sommer

ochjämställdhetsamtaletoffentligaoch detdebattenfrämjakan om
reformarbetedetgranskningkritisktillbidrakanvälfärd och avensom
utsträckninglitenEndast ioch inom EU.kandidatländemapågår isom

och här har Sve-stödför dendagsläget typenfinns i avsenareresurser
bal-närområdet detillförhållandeframför allt iuppgiftviktigtrige en

kompetensdennaUppbyggnadenPolen.och typtiska avstaterna av
utred-frågordesamtalet kringoffentligastärka dettillbidrakan att

kandi-och imedlemsländernanuvarandedebåde ibehandlatningen
utvidgnings-öppenhet kringochinsynoch skapa störredatländema en

skallkunskapsfönnedlareoberoendeuppbyggnadDenna avprocessen.
initiativ isvenskförslagutredningensi ljuset ettocksådärför omavses

ombudsmannain-friståendeochinrätta temporärtsyfte EUinomatt en
gång.utvidgningsprocessensunderstitut

åtgärderförslag tillochSlutsatser12.8

konsek-slutsatserutredningen sinarubrikerUnder nio omsummerar
främstpårörlighetenför den friautvidgningfemteEU:svenserna av

och soci-arbetsmiljöjämställdhet,också påarbetsmarknadsvensk men
Utredningenkandidatländema.och presenterarSverigetrygghet i

slut-till dessaanslutningåtgärder itillförslagytterligareockså några
redanåtgärdertillförslagsamtidigt betonaUtredningen vill attsatser.

till diskus-anslutningframförts iföregående kapitelochtidigare dettai
område.enskiltvarjepåsionen

beredskapfinnasdet måsteuppfattningutredningens attDet är en
rörlighetenfriaför denövergångsreglersida skapafrån EU:s av ar-att

kanmedlemskapdithäntillnärmningsfasen nåttdet attbetskraft efter att
för EU-målsättningeninteOmavseenden.andraifråga ikomma

vadsnabbtlikauppnåsrörlighetfriaföranpassningen sompersoners
be-börkapital-ochtjänsterfrihetemagäller de övriga entre varor,—

dettaperiod pålängreunderövergångsreglerförredskap finnas om-en
tillämpatsövergångsreglersådanapåhar pekatUtredningenråde. att

ochnödvändigablir närkanskeoch änutvidgningarvid tidigare mer
medlemsländer såblivande ärnuvarande ochmellanskillnadernaom
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idag. Behovet dylika övergångsregler idagstora svårtär attsom ut-av
tala sig beredskap för sådana lösningar måste finnas, vilkaom, men en
kan komma variera med avseende på vilket land berörs.att som

Invandringens omfattning

Den potentiella invandringen från kandidatländema Detta inne-är stor.
bär dock inte den faktiska invandringen kommer bli omfattande.att att
Invandringen kommer arbetsmarlmadslägetavgöras i Sverige.att av
Med hänsyn till de löneskillnadema mellan Sverige ochtaget stora
kandidatländema det troligt arbetslösheten i de ländernaär att senare
spelar mindre roll arbetsmarknadsläget inflyttningslandet.iän Utred-
ningen här inga kvantitativa bedömningar den framtidagör egna av
invandringen nöjer sig med konstatera den arbetskraftsinvand-utan att
ring skedde fram till mitten 1970-talet i Sverige kan tjänasom av som

rimlig jämförelse.en

Reglering och avreglering

denHur svenska arbetsmarknaden kommer organiserad i fram-att vara
tiden betydelse för den framtida invandringens storlek ochär av sam-
mansättning. På avreglering skulle innebärasätt attsamma som en ar-
betslösa lägre löner, skulle invandringen kunna innebäraävenacceptera
fallande löner för den inhemska arbetskraften. skulle få betydan-Detta
de effekter inkomstfördelningen.på Beroende på politiska värderingar
och samhälleliga mål kan det därför föreligga konflikt mellanen en
framtida avreglering arbetsmarknaden och integration deav av nya
EU-medlemmama.

Sannolikt kommer oorganiserade inhemska söka skyddaattgrupper
sina kravintressen på reglering. fria rörlighetenDen över grän-genom

kan således leda till ökad nationell reglering.serna
det fall invandringenI handlar arbetskraft redan harom som en an-

ställning det utredningens uppfattning den, under rådandeår institu-att
tionella förhållanden, inte behöver orsaka några problem. kanTvärtom
den värdefullt tillskott arbetskraft och bidrag tillettses om av ge sam-
hällsekonomin.
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Sökarbetslöshet

socialabetydandeleda tillkanomfattningSökarbetslöshet störreav
kanoch detkandidatländernaarbetskraft fråninvandradblandproblem

blandsysselsättninginkomstersåväl förkonsekvensernegativafå som
finnsarbetsmarknaden. Det ettsvenskadende gruppernasvagare

deförgällaskareglervilkaförtydligabehov per-uppenbart att somav
reglervilkaocharbetesökaförinvandraönskar somattsomsoner
område.socialtjänstensocharbetslöshetsförsäkringensgälla påskall

i Sve-avregleringökadsituationkan iochkvinnorBåde män aven
kvin-invandradearbetskraft. Ominvandradfrånkonkurrensrige möta

nischeroregleradeanställningsvillkor inomochlöner avaccepterarnor
tänkaskankvinnor accepte-svenskaintearbetsmarknad,svenska som

kanresultatinvandring. Sammaökadförförutsättningar upp-finnsra,
enskildadepåläggsutsträckning överökadiochvårdträda omsorgom

välfárdsmodel-kontinentaladensigSverige närmardvs.hushållen, att
len.

kandidatländernaiKonsekvenser

och demedlemsländermellan EU:sså nuva-Löneskillnadema är stora
demförmigrationtillstimulera ävende kankandidatländerna attrande

arbete.harredan ettsom
kandidatländernaiinformationspridabehov omattfinnsDet ett av

arbetsförhållandena är,vilkalokalt,uppkommerplatserledigade som
ef-byggsdetOmfinnsbostadtill enmöjligheter uppvilka m.m.som

kankandidatländernaiarbetsförmedlingsverksamhet man un-fektiv
ef-ökadoch nåSverigejobb itilldirektinvandring enderlätta nyaen

ochinvandrings-både ut-förtillarbetsplaceringama, nyttafektivitet i
sprids viainformationenuppenbara är attsättetvandringsländema. Det

länderna.olikadeiarbetsförmedlingarlokala
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Ratificera den Europeiska sociala stadgan

utredningens uppfattningDet bör förutsätta kandidatlän-är att attman
dema förgår in ratificera den Europeiska sociala stadgan i god tidatt
före det medlemskap blir aktuellt. Den leder fram tillatt process som
ratificering och uppföljning hur stadgans bestämmelser efterlevsav
kräver stöd och bistånd från Europarådet och nuvarande medlemmar
inom EU.

bör under alla omständigheterDet stå allt tvivel med-utom att ett
lemskap förutsätteri detEU existerar nationella sociala skyddsnät,att
institutioner och bastrygghet kan skapa stabilitet i den turbu-en som
lenta värld den inre marknaden Kandidatländema bör påutgör. ettsom
effektivt bibringas kunskap på detta område och utredningen ef-sätt
terlyser fördjupad kartläggning och frånprioritering svensk sidaen
härvidlag.

krav på ratificering den Sociala stadganEtt kan bidra till attav av-
lägsna hindervissa uppbyggnad fungerande sociala institu-mot en av

arbetsmarknaden.tioner på

Uppbyggande arbetsmarknadsinstitutionerav

Utvecklingen arbetsmarknadsorganisationer förutsätter också mång-av
sidiga både fråninsatser arbetsmarlcnads- och medborgar-typav annan

nationellorganisationer på och europeisk nivå och från statliga myn-
digheters sida. Utmaningama många vad gäller stödåtgär-inär sättaatt
der fonni utbildning och skolning, hjälp med policyövervägandenav
och utformning lagstiftning direkt materiellt stöd. Problemet ärsamtav

inom loppet kort tid skapa institutionella det tagitatt systemav en som
flera årtionden bygga i de nordiska och västeuropeiska länder-att upp
na.

flera fall fragmenteradeDen i fack- och arbetsgivarrörelsenytterst
måste med hjälp olika forhandlings- eller avtalssystem för-typerav av
mås samarbeta på kan skapa stabilitet arbetsmarkna-påsättettatt som
den. Samtidigt bör för arbetstagarrepresentation byggas påsystem upp
företagsnivå. förlikningsinstitutOckså måste utvecklas.

Överhuvudtaget frågan företagens sociala områdeär ettom ansvar
ytterligare bör uppmärksammas inför utvidgningen densom av euro-

peiska gemenskapen.
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utvidgningsprocessenförombudsmanEn

börpolitiksvenskför varautgångspunkten enattUtredningen menar
Sveri-självbestämmande.och suveränabehovkandidatländernas egna

utvidg-konsekvensernaoch enaspekterna avsocialadebetonabörge mellanskarpa gränsendenavskaffatillbidra attsamtidigtochning
formellskallMedlemskapet ensomutanförskap. sesochmedlemskap
ekono-ochsocialskapalyckatskandidatländerna enbekräftelse att

iintegreraskanländerdessalångtsåkommit attutvecklingmisk som
harde systemettoch ga-sommarknad attekonomiskgemensamen stabilaocharbetsmiljögod ar-trygghet,socialjämställdhet,ranterar

redanstadgansociala ärEuropeiska somDenbetsmarknadsrelationer.
arbete.dettaförutgångspunktnaturlignämnts en tillplanekonomifrånövergångenharoch mänkvinnorbådeFör

regelverkEG:sOmförändringar.inneburit storamarknadsekonomi
bidrakunnaskalltrygghetsocialocharbetsmiljöjämställdhet,rörande

kandidat-ioch mänkvinnorförlevnadsförhållandenaförbättratill att sidakommissionensfrånstödordentligtfinns ettdetmåsteländerna
utvidgningsprocessen.uppföljningoberoende avliksom en samordnabådetillnärrrmingsfasen attunderkommerKommissionen

förhandlingarnakoordineraochkandidatländernatillstödinsatsema
kanrollenförstaDenkandidatländerna.ochmedlemsstaternamellan
denpåverkasåtminstone atteller avandradenmedkonfliktikomma

fulltillgå i öppen-knappast attkommerFörhandlingsprocessensenare. bevakaintressen attolikaharmedlemsländernanuvarandededåhet
gång.under processensgörsprioriteringardepåverka somkansom svårtfå attkanförhandlingsprocesseniställningmedAktörer svagen intressekonflikternaförväntas attkanDethörda.sina stämmorgöra

öppenhettillräckligochdjupgåendesynnerligen omkommer att vara dörrarlyktabakomförhandlingsuppgörelsertillupphovråderinte ge välorganiserademindrenegativamycketsigvisa urkanresultatvars
synvinkel.intressens

påexempelfinnsbehandlatharutredningenområdendefleraPå av jämställdhets-ochArbetsmiljötämligen grupper.sådana resurssvaga
frågor-harkandidatländernasärskilt iochdettapåexempelområdet är

inhemskademed attarbeteti anpassaprioritettillräckliginte gettsna
institutioner.ochregelverktill EU:ssystemen

fleraprioriteratharuttryckligen avAmsterdamfördragetÄven om målsätt-desäkertinte attdetbehandlat ärharutredningenområdende
gradtillräckligiprioriteraskommer attuppställdafinnsningar som nu
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under utvidgningsprocessen. Utredningen har pekat på de svaghe-t.ex.
utmärker kommissionenster länderutlåtanden vad gällersom både jäm-

ställdhet och social trygghet.
Utredningen därför den svenskaatt regeringen bör initiativmenar ta

till under tillnärmningsfasenatt inrätta ett temporärt frånorgan en
kommissionen fristående ombudsman kombinerad med delegationen

oberoende länderrepresentanter möjligaav stödstörsta ochsom ger-
offentlig insyn i utvidgningsprocessen. Delegationens uppgift är att
understödja ombudsmannens verksamhet och stimulera fri och öp-en

diskussion utvidgningen i både kandidatländema ochpen deom nuva-
rande medlemsländerna.

Den svenska regeringen bör under den period Verkar ocksåorganet
kunna erbjuda mindre kanslifunktioner för dess verksamhet. Ombuds-

och delegationens uppdrag skall upphöra detmannens sista kandi-när
datlandet inträtt fullvärdig medlem i unionen.som

aktI och mening stimulera tillnämmingatt mellan de nuvarande
EU-medlemsstatema och kandidatländema och uppnå möjligastörsta
insyn och öppenhet i utvidgningsprocessen föreslår således utredningen

den svenska regeringenatt initiativet till:tar

inför förhandlingamasatt särskild Ombudsmanstart på högstaen
nivå fristående från i princip på nivå kommissio-men samma som-

tillsätts för stimulera och övervakaatt förberedelsearbetetnen — ur
arbetslivs-, jämställdhets- och social synvinkel. Denna ombudsmans
verksamhet skall omfatta alla kandidatländema.

EU tillsammans med kandidatländemaatt inrättar delegation meden
för varj medlems- ochrepresentant kandidatland deen ävene som-

EU eventuellt inte inleder förhandlingar med i första omgången —för fungera rådgivareatt till Jämställdhets- och socialombuds-som
mannen.
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Kommittédirektiv ww

konsekvensernautvidgning:EU:s per-av Dir
1997:13rörlighetfria m.m.soners

februari 1997den 6regeringssammanträdevidBeslut

uppdragetSammanfattning av

konsekvensernautredauppdragmed atttillkallasutredaresärskildEn
and-och iSverigehandförstaför iutvidgningunionensEuropeiskaav rörlighetenfriadengällerdetkandidatländema, närochför EUhandra ochrörlighetarbetskraftenskartläggaskallUtredarenför personer.

följandeförekonomiskafrämstkonsekvensertänkbaraanalysera --
områden:

arbetsmarknad-
arbetsliv-

trygghetsocial-

ut-Justitiedepartementettillsätts enutredningmed dennaSamtidigt av
utvidgningEU:skonsekvensernaanalyserauppdrag avmedredning att

ochinrikes rätts-påinriktningmedrörlighetfriagällersåvitt personers
samarbete.ligt

unioneneuropeiskautgångspunkten attutifrånskall arbetaUtredningen
Polen,kandidatländemaaktuellaelvamed deutvidgaskommer att

Estland,Slovenien,Rumänien,Bulgarien,Slovakien,Tjeckien,Ungern,
börstudiersvenskaochInternationellaCypern.ochLitauenLettland,

kandi-mellanskillnadernaochomfattningUtvidgningenstillvara.tas
utvidg-tidigarevidänmedlemsländerna störreäroch nudatländema
därförkanutvidgningenkommandedenKonsekvensernaningar. av

Eftersomerfarenheter. utre-tidigareledningmedheltbedömasinte av
förväntasdet intekanfaktorerosäkramängdbedömahardaren att en
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utredningsresultatenatt i strikt kvantitativapresenteras termer, utan
främst övergripande dei delar därsom mer preci-störreresonemnag
sion inte går nå.att

Bakgrund

Utvidgningen

Europeiska unionen står inför sin femte utvidgning, frånsett den som
Tysklands enande innebar. Flertalet de elva har ansöktstaterav som

medlemskap skiljer sig från nuvarande medlemmarom det gällernär
ekonomisk utvecklingsnivå, institutionell uppbyggnad politiskasamt
traditioner. Samtidigt fördjupas EU:s politiska och ekonomiska integ-
ration löpande. Detta innebär kandidatländerna haratt omfat-ett mer
tande arbete framför sig för sig till vid medlemskapetatt änanpassa
vad tidigare har falletvarit för nytillkommande länder. framti-Ettsom
da medlemskap i EU samtidigtär drivkraftema bakom denen av re-
fonnprocess de före detta centralplanerade ekonomiemasom genom-
gar.

Vid Europeiska rådets i Köpenhamnmöte år 1993 fastslogs förutsätt-
ningarna för medlemskap i EU.ett Dessa innebär bl.a. tillträdandeatt
länder skall ha karakteristiskarättsstatens kännetecken, dvs. demokrati,
respekt för lagar och mänskliga rättigheter skydd och respekt församt
minoriteters rättigheter, fungerande marlcnadsekonomier och förmåga

hantera konkurrensenatt och marknadskraftema inom unionen. Med-
lemskap förutsätter kandidatlandet har möjlighetatt uppfylla med-att
lemskapets förpliktelser och ansluta sig till målenatt politisk,om en
ekonomisk och union. Vidmonetär Europeiska rådets i Essen årmöten
1994, Madrid år 1995, Florens och Dublin år 1996 bekräftades riktlin-

jerna för utvidgning.nästa Europeiska rådet har vid flera tillfällen dek-
larerat medlemskapsförhandlingaratt med Malta och Cypern skall på-
börjas månader efter regeringskonferensens slut. Samtidigtsex ut-
tryckte Europeiska rådet i Madrid den inledandesträvanatt är fasenatt

förhandlingarna Östeuropamed kandidatländerna i Central- ochav
skall sammanfalla med förhandlingsstarten för Malta och Cypern. När
det gäller Maltas medlemskandidatur har ansökan dock dragits tillbaka
efter regeringsskiftet 1996.

I europeiska kommissionen pågår arbetet med färdigställa s.k. län-att
deryttranden för de elva kandidatländerna. Vidare utreder kommissio-

utvidgningens effekter på olika sakområden inklusive institutio-nen
nella konsekvenser. Slutligen pågår arbete med utreda de finansiellaatt



245IBilaga
1997:153SOU

sannolikt attkommerUtredningamautvidgningen.konsekvenserna av
1997.höstenunderfärdigaföreligga

rörlighetfriaPersoners

innebärrörlighetfriabestämmelser personersomGemenskapsrättens
iarbetsmarknadentilltillträdeägermedlemsstatimedborgare enatt landetsförgäller egnavillkorpåmedlemsländer somsammaövriga
imedborgarelandetsbehandlas egnaskallde somoch attmedborgare

Likabehandlingsprincipen om-arbetsvillkor.ochanställnings-fråga om rörlighe-friaDenrättigheter.fackligaochförmånersocialafattar även
imedborgarevidare enattinnebäryrkesverksamma personerförten tillhan-och attegenföretagaresigetablerahar att somrättmedlemsstat
ochmedborgareLandetsmedlemsstat. egnaitjänsterdahålla annanen falldessaisåledesskall ävenmedlemsstatfrånmedborgare annanen för-rörlighet ärfritillArbetskraftens rättregler.omfattas sammaav underlättaFör attEG-fordraget.i59och5248,artiklarnaidragsfäst

egenföretaga-förvärvsverksamhet somoch utövastartaattför personer erkännandeömsesidigt exa-avfråganEU-land är omi annatettre
EG-fördraget.iartikel 57reglerad imensbevis

harövrigaochpensionärerstudenter,yrkesverksamma personerIcke regle-harrättDennamedlemsstat.isigbosätta annanenockså atträtt ipåkrav attmed personenförknippad ettärRättendirektiv.i trerats socialavärdlandetsliggainteförmedel atttillräckligahaskallfråga
till last.välfärdssystem

rättfamiljemedlemmar sammaderashar ävennämnda personerUtöver
nationalitet.oberoenderörlighet avfritill

kankandidatländema ensomsesochEUmellanEuropaavtalens.k.De
utsträckning ärbegränsad sam-och iEUimedlemskaptill ettbrygga däri-arbetsplatsenpålikabehandlingochtrygghetsocialordningen av

påbörjad.redangenom

Uppdraget

arbetsmarknadenochArbetslivet

ochSverigemellanrörlighetarbetskraftenskartläggaskallUtredaren
kom-vid denbeståkan väntasdenanalyseraochkandidatländema om
kom-denattanledning antaattfinnsdetellerutvidgningenmande om
kate-vilkabedömadärvidskallUtredarengrad.väsentligiökaattmer
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gorier arbetskraft i så fall kan kommaav utnyttjasom att till denrätten
fria rörligheten och särskilt analysera de faktorer främjar respekti-som

motverkar arbetskraftens rörlighet mellanve Sverige och kandidatlän-
dema.

Vilka konsekvenser utvidgning unionen kommer fâen förattav ar-
betslivet och för arbetsmarknaden i Sverige främstavgörs hurav ar-
betslcraftens rörlighet kommer påverkasatt utvidgningen. Kommerav
invandringen och utvandringen arbetskraft öka Vilka kategorierattav

arbetskraft gamla/unga, lågutbildade/högutbildadeav etc. kommer att
benägna flyttamest och i vilkenatt riktningvara

Mellan de nuvarande medlemsländerna arbetskraftensär rörlighet rela-
tivt liten. Möjligheten arbeta iatt land harett annat utnyttjats liteni ut-
sträckning. Detta beror förutom på språkliga och kulturella hinder ock-
så på olikheter mellanstora ländernas nationella regler tillträderörsom
till olika delar arbetsmarknaden etableringsrättt.ex. ochav reglering av
yrkesaktiviteter.

Det sannoliktär arbetskraftsinvandringatt omfattningen större kanav
få konsekvenser för bl.a. lönebildning, sysselsättning, arbetslöshet, in-
komsutveckling, arbetsmarknadens anpassningsförrnåga för möj-samt
lighetema bedriva aktivatt arbetsmarknadspolitik. Detsamma kanen
gälla för den svenska modellen för relationerna mellan påparterna ar-
betsmarknaden, det gällert.ex. när kollektivavtalen, organisationsgra-
den för arbetsgivare och arbetstagare kontliktreglema.samt

Om utvidgning leder till arbetskraftsutvandringen från Sverige tillen
de medlemsländerna kan det få konsekvenser förnya bl.a. kompetens-
försörjningen, kanske i första hand inom näringslivet. Svenska företag
kan också i ökad omfattning komma flytta sin verksamhetatt och pro-
duktion från Sverige till dessa länder eller etablera sig där helt eller
delvis, vilket kan få konsekvenser för bl.a. sysselsättningen i Sverige.

Utifrån kartläggningen befolkningsströmmama skall utredarenav ana-
lysera vilka positiva och negativa konsekvenser utvidgningen kan få för
svenskt arbetsliv och för svensk arbetsmarknad.

Utredaren skall därtill söka bedöma och på vilket kandidatlän-sättom
dernas medlemskap kan komma få inverkan på deatt faktiska arbets-
miljöförhållandena dei nuvarande medlemsländerna och på harmonise-
ringsarbetet inom EG. Med tanke på skillnaderna mellan länderna
skulle det kunna tänkas de aktuella kandidatländernasatt medlemskap i
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särskiltocharbetslivetinomutvecklingenpåverkakommakan attEU
arbetsmiljön.inom

socialtjänstochtrygghetSocial

egenföreta-ocharbetstagareänandraförrörlighetenfria personerDen
för-för sinmedelhartillbegränsad egnaprincip somi personerärgare flyttakunnaknappastdärför atttordeyrkesverksammaIckesörjning.

ikandidatländerna nämn-ochmedlemsländernanuvarandedemellan
be-definitionenEG-rättsligadag. Den aviutsträckning ånstörrevärt
fa-arbetstagarnasDärtill harvidsträckt.dockarbetstagare ärgreppet

själva. Ar-arbetstagarnaflyttarätt att sommiljemedlemmar samma
ivistelse annatunderskallfamiljemedlemmarderasochbetstagarna

medborgare närlandetsrättigheter egnamedlemsland ha somsamma
socialtjänst.ochtrygghetsocialgällerdet

eventuellaochsituationerspeciellavilkaanalyserasökaskallUtredaren
varierandestarktmedmedlemsländermellanuppståkanproblem som

konsekven-vilkaochkostnadslägenochförmånsnivåerinkomstnivåer,
kandi-harmöjligheterVilkatill.upphovkanskillnadersådana geser Sve-detta ersättaföreskriverEG-rättensituationerdeidatländerna att

ifrågalandetfråntillsjukvårdsvenskför personerkostnaderförrige
betalningsströmmamaocheffektsamordningsreglemas avAnalysen av

arbetslöshetsförsäkringen.omfattaskall ävenländernamellan

samord-reglerEG-rättenskommer omunionenutvigningVid aven inomflyttarförtrygghetsocial somför personerning systemenav Samordningsreglerna ärländer.för störregälla gruppunionen att en
egenföretagaregäller ävenrörlighetfriaarbetstagarnastill menknutna

bl.a.kommerkonsekvensomedelbarEnandraoch vissa persongiupper.
botttidigareSverige,ibosatta sommenäräldrebli att somatt personer

landetfrånpensionfåfår attPolen, rättellerUngerniarbetateller t.ex.
Sverigeblirföljdomedelbar attSverige. Enutbetald ifråga annani

tillfolkpensionsvensk sompersonerskyldigt utgeattkommer att vara
Ut-Sverige.ibottellerarbetattidigareochkandidatländernaibor som

vidstorlek ut-betalningsströmmarsdessabedömasökaskallredaren
framtiden.och ividgningen

soci-rörfrågorvissabelysamöjligt somlångtsåocksåskallUtredaren
flyttarförsamordningen somutanför personerliggertrygghet som

utredningentillsatta somfinansdepartementetDenländerna.mellan av
utvidgningEU:skonsekvensersamhällsekonomiska avstuderaskall

omvandlingstryck kanökatkonsekvkenser ettvilkaanalyserabl.a.skall



248 Bilaga 1 SOU 1997:153

få för såväl nuvarande medlemsländer. Utredaren skall isom nya sam-
råd med den utredningen belysa i vad mån de sociala trygghetssyste-

i Sverige kan påverkas vid utvidgning.men en

Om möjligt skall belysas på vilketäven de medlemsstaternasätt nya
kan påverka den framtida inriktningenväntas EG-samarbetet på detav
sociala området. Detta kan givetvis variera beroende på den politiska
inriktningen frågan här kan urskiljaär grundläggandemen om man mer
värderingar och det gäller socialsynsätt när trygghet kan kommasom

påverka samarbetet.att

Genomförandet uppdragetav

Utredaren skall frånutgå utvidgning unionen kommeratt skeatten av
med de elva aktuella kandidatländema. Utredaren skall beakta möjlig-
heten olika övergångslösningar och studera de lösningar dettaiav som
sammanhang användes för Spanien, Portugal och Grekland.

Utredaren skall beakta de internationella och svenska studier och kon-
sekvensutredningar gjordes inför Sveriges medlemskap i EU.som
Kommissionens utredningsarbete skall också beaktas.

Utredaren bör i sitt arbete ha kontakt med de övriga utredningar om
konsekvenser unionens utvidgning, vilka regeringen har beslutatav om,
särskilt med de två utredningar tillsatts Finansdepartementetsom av
respektive Justitiedepartementet.

Utredaren skall i sitt arbete beakta den pågåendeäven regeringskonfe-
bli slutförd under utredningens gång.rensen, som avses

Utredaren bör i sitt arbete samråda med referensgrupp beståendeen av
bl.a. de övriga särskilda utredarna och företrädare från berörda depar-

Referensgruppentement. Utrikesdepartementets för-upprättas genom
sorg.

För utredarens arbete gäller regeringens generella direktiv redo-attom
visa regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50, redovisaattom
jämställdhetspolitiska konsekvenser dir. 1994:121 och redovi-attom

konsekvenserna för brottsligheten och det brottsförebyggande arbe-sa
dir. 1996:49. Eftersom utredningentet inte skall i någrautmynna ut-

redningsförslag behöver utredaren inte offentliga åtaganden dir.pröva
1994:23.
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uppdragetRedovisning av

kommerkonsekvenserutvidgningensutredningarsvenskaFlera om
olikadeResultatet1997.undergenomförastidigare avframgått attsom

form.sammanfattandeikommer presenterasattutredningarna en

1997.oktoberden 31redovisasskall senastUtredningsarbetet

Arbetsmarknadsdepartementet
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förordningförSverigeiTillämpningsområdet
1408/71EEG nr

beslutregeringenssvenskadenutdragredovisasbilaga ettdennaI ur
tillämp-lagstiftningsförtecloiingingeapril 1997 om10 attden enom
tillämp-1408/71EEGförordningförSverigeningsområdet i omnr

egenföretagareanställda,trygghetsocial närförningen systemenav
Förteck-gemenskapeninomflyttarfamiljemedlemmar m.m.deraseller

gemenskapernasEuropeiskaipublicerats-97oktinteharningen ännu
EGT.tidningofficiella

lydelseden1408/71, i rätts-EEGförordningartikel 5 iEnligt nr
EGförordningrådetstillavdelning nrbilaga A,enligtharakten

för-uppdateringochändring1996december av2den118/97 omav
socialförtillämpningen systemen1408/71EEGordning avomnr

familjemedlemmarderaselleregenföretagareanställda,trygghet när
förklaring närma-skall Sverigegemenskapen, sominomflyttar enavge

arti-förordningensideochlagstiftning systemden avsessomangerre
förmåneravgiftsfinansieradeickesärskilda av-somdeoch 4.2,kel 4.1

deartikel 50i samtminimiförmånerdeartikel 4.2 avsesi soma,ses
artikel 97förordningensoch 78. Avartiklarna 77iförmåner avsessom

offentliggörsochordföranderådetstillanmälsförklaringenframgår att
tidning.officiellagemenskapernasEuropeiskai

beslutRegeringens

EEGförordningenartikel i5enligtförklaring nrbeslutarRegeringen
bilagaframgårinnehållFörklaringens1408/71. av
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Bilaga 1 till protokoll vid regeringssammanträde 1997-04-10 nr.

Förklaring Sveriges regering enligt artikel 5 i förordning EEGav
1408/71 tillämpningen för socialsystemen trygghetnr om närav

anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar
inom gemenskapen

Lagstiftning och isystem artikel 4.1 och 4.2 isom avses
förordning EEG 1408/71nr

Lagen 1962:381 allmän försäkringom
omtryckt 1982:120, med undantag 4 kap. 10 första§ tredjeav -
styckena tillfällig föräldrapenningom

Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763
omtiyckt 1992:567

Tandvårdslagen 1985: 125

Lagen 1996:1150 högkostnadsskydd vid köp läkemedelom av m.m.

Sjömanslagen 1973:282

Gränssj ukvårdsförordningen 1962 903:

Lagen 1988:360 handläggning ärenden bilstöd till handi-om av om
kappade

Lagen 1993:389 assistansersättningom

Lagen 1991:1047 sjuklönom

Lagen 1989:225 ersättning till smittbärareom

Lagen 1969:205 pensionstillskottom

Lagen 1994:309 hustrutillägg i fallvissa då make uppbär folkpen-om
sion
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lång-förfolkpensiontillpensionstilläggsärskilt1990:773Lagen om
barnhandikappatellersjuktvårdvarig av

arbetsskadeförsäkring1976:380Lagen om
1993:357omtryckt

arbetslöshetsförsäkring1973:370Lagen om
13341991:omtryckt

arbetsmarknadsstödkontant1973:371Lagen om
1994:929omtryckt

barnbidragallmänna1947:529Lagen om
1973:449omtryckt

barnbidragförlängt1986:378Lagen om

1973:349Studiestödslagen
tilläggochstudiebidraggäller extrasåvittkap.1987:303, 3omtryckt

tillbostadsbidraggällersåvittbostadsbidrag,1993:737Lagen om
bidragsärskiltlämnasdel dettill denbarnfamiljer som

socialavgifter1981:691Lagen om
1989:633omtryckt

egenavgifterallmänna1994:1744Lagen om

artikeliförmåneravgiftsfinansierade avsesicke somSärskildaII.
1408:71EEGförordning4.2a i nr

pensio-tillbostadstillägg1994:308lagenenligtBostadstillägg om
närer

försäkringallmän1962:381lagenenligtHandikappersättning om
till pensiontillägginte120, utgör1982:omtryckt som

försäkringallmän1962:381lagenenligtVårdbidrag om
1982:120omtryckt
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III. Minimiförmåner i artikel 50 i förordning EEGsom avses nr
1408/71

FörmånerIV. i artiklarna 77 och 78 i förordning EEGsom avses
1408/71nr

Förmåner enligt artikel 77

Allmänt barnbidrag enligt lagen 1947:529 allmänna barnbidragom
omtryckt 1973:449

Förlängt barnbidrag enligt lagen 1986:378 förlängt barnbidragom

studiebidrag och tillägg enligt kap.3 studiestödslagenextra 1973:349
omtryckt 1987:303

Bostadsbidrag i form särskilt bidrag enligt lagen 1993:737 bo-av om
stadsbidrag

Bamtillägg enligt punkt 11 övergångsbestämmelsema till lagen
1988:881 ändring i lagen 1962:381 allmän försäkringom om
omtryckt 1982:120

Förmåner enligt artikel 78

Allmänt barnbidrag enligt lagen 1947:529 allmänna barnbidragom
omtryckt 1973:449

Förlängt barnbidrag enligt lagen 1986:378 förlängt barnbidragom

Studiebidrag och tillägg enligt kap.3 studiestödslagenextra 1973:349
omtryckt 1987:303

Bostadsbidrag i form särskilt bidrag enligt lagen 1993:737 bo-av om
stadsbidrag

Bampension enligt bestämmelser kap.i 8 och kap.14 lagen 1962:381
allmän försäkring omtryckt 1982: 120om
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Europaavtal

och derasgemenskapernaEuropeiskamellanAssociationsavtal
kandidatländernaochmedlemsstater

trygghet.socialbestämmelserinnehåller vissaavtalSamtliga om

1994-02-01kraftavtalet i31.12.1993L347,EGTUngern -

1994-02-01kraftavtalet i31.12.1993L348,EGTPolen2. -

1995-02-01kraftiavtalet31.12.1994L357,EGTRumänien -

1995-02-01kraftavtalet i31.12.1994L358,EGTBulgarien -

1995-02-01kraftavtalet i31.12.1994L359,EGTSlovakien -

1995-02-01kraftiavtalet31.12.1994L360,EGTTjeckien -

godkännandemeddelatharSverige1995/96:27, avEstland prop.
1997-10lägetkraftiintehar trättavtalet ännu1995-11-30,avtalet

godkännandemeddelatharSverige1995/96:28, avLettland prop.
1997-10lägetkraftiinteharavtalet trättännu1995-11-30,avtalet

godkännandemeddelatharSverige1995/96:29, avLitauen prop.
1997-10kraft lägetiinte trättharavtalet1995-11-30, ännuavtalet

1997,vårenriksdagengodkäntsharavtaletSlovenien10. av
1441996/97:prop.

CypernochEGmellanEuropaavtalfinnsuppgiftEnligt ettAnm.
1973-06-01.krafti
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Avtalet med Ungern

Bestämmelser angående fri rörlighet för arbetare finns i avd. kapitelIV
artiklarna1 37—-43.

Någon likabehandlingsregelallmän avseende social trygghet finns
inte.

artikel finns bestämmelserI 38 social trygghet berörom som unger-
ska medborgare och deras familjemedlemmar lagligen anställ-ärsom
da/bosatta medlemsstat. Bestämmelsernai innefattar bl.a.en samman-
läggning försäkrings- och bosättningsperioder fullgjorts i med-av som
lemsstaterna för öppnande till pensionsfönnåner, överföringrättav av
pensioner exkl. icke-avgiftsfinansierade förmåner till Ungernm.m.
och till familjebidrag vid anställning/bosättning i medlemsstat.rätt en
Se artiklarna 38-39.

Jfr artikel arbetare38.2. Ungern medborgare iärgaranterar som en
medlemsstat anställda/bosattaoch lagligen i till överföringUngern rätt

intjänad från till medlemsstat och till famil-pension Ungern rättav en
jebidrag i Ungern.

artikel föreskrivs associationsrådet skall beslutI 39 att antagenom
för uppnå det mål uppställs artikellämpliga bestämmelser i 38.att som

ungersk förAvtalet ingen pension ungerskaAnm. exporträttger av
till eller bosättning medlemsstat.medborgare vid flyttning vid i en

uppgifter artiklarnaAsscociationsrådets i 104-109.anges
associationsrådet enligt artikel avtalet harObs Något beslut 39 iav

septemberinte fattats läget 1997.ännu

med PolenAvtalet

Avtalet innehåller artiklarna 38-39 motsvarande bestämmelser som
beslutavtalet med Något associationsrådet har inteUngern. ännuav

fattats september 1997.läget i

3. Avtalet med Rumänien

Avtalet innehåller artiklarna 39-40 motsvarande bestämmelser som
avtalet Något beslut associationsrådet harmed inteUngern. ännuav
fattats läget september 1997.
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BulgarienmedAvtalet

bestämmelsermotsvarande39-40artiklarnainnehåller somAvtalet
inteharassociationsrådet ännubeslutNågotmedavtalet Ungern. av

1997.septemberlägetfattats

SlovakienmedAvtalet

bestämmelsermotsvarande39-40artiklarnainnehåller somAvtalet
inteharassociationsrådet ännubeslutNågotmed Ungern.avtalet av

1997.septemberlägetfattats

TjeckienmedAvtalet

bestämmelsermotsvarande38-39artiklarnainnehåller somAvtalet
inteharassociationsrådet ännubeslutNågotmed Ungern.avtalet av

1997.septemberlägetfattats

EstlandmedAvtalet

likabehandlings-allmänNågon1995/96:27.finns iAvtalstexten prop.
finns inte.trygghetsocialavseenderegel

estnis-berörtrygghetsocialbestämmelserfinnsartikel 37 somI om
anställ-lagligenfamiljemedlemmar äroch derasmedborgareka som

bl.a.innefattarBestämmelsernamedlemsstat. samman-ida/bosatta en
med-fullgjorts ibosättningsperioderochförsäkrings-läggning somav

överföringpensionsförrnåner,tillöppnandeför rätt avlemsstatema av
Estlandtillförmånericke-avgiftsfinansieradeexkl.pensioner m.m.

medlemsstat.anställning/bosättning ividebidragfamiljtilloch enrätt
artikel 37.Se

imedborgarearbetare ärEstlandartikel 37.2. garanterar enJfr som
överföringtillEstlandianställda/bosatta rättlagligenochmedlemsstat

famil-tillochmedlemsstat rättEstland tillfrånintjänad pension enav
Estland.jebidrag i

estniskaförestnisk pensioningen exporträttAvtaletAnm. avger
medlemsstat.ibosättningvidellertillflyttningvidmedborgare en

beslutskallassociationsrådet antaföreskrivsartikel 38 att genomI
artikel 37.uppställs imåldetuppnåförbestämmelserlämpliga att som

9 17-1437
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Avtalet har inte i kraft varför kommande beslut associa-ännu trätt av
tionsrådet enligt artikel 38 avvaktas.

Avtalet med Lettland

1995/96:28.Avtalstexten finns i Artiklarna avtalet li-38-39 i ärprop.
kalydande med bestämmelserna i avtalet med Estland, Avtaletse ovan.

kraft.har iinteännu trätt

LitauenAvtalet med

1995/96:29. avtaletAvtalstexten finns i Artiklarna 38-39 i li-ärprop.
kalydande med bestämmelserna i avtalet med Estland, Avtaletse ovan.

kraft.har inte iännu trätt

Slovenien10. Avtalet med

riksda-l996/97:144. Avtalet har godkäntsAvtalstexten finns i avprop.
avtalet likalydande medunder Artiklarna 39-40 ivåren 1997. ärgen

Estland, Avtalet haravtalet med inte ibestämmelserna i trättse ovan.
kraft.
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