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Inför vårtoppmötet 

Det har varit mycket fokus på krisbekämpning och akuta räddningspaket. 

Nödvändigt och bra är att de mer långsiktiga tillväxtfrågorna återkommer 

på agendan för toppmötena. De kan bli en motvikt mot en del av de 

åtstramningar som genomförs. 

 

1. Från Sacos sida vill vi gärna passa på att gratulera regeringen till 

att ha påverkat utformningen av finanspakten (europakten) i 

positiv riktning. Det gäller 1) partsautonomin (även om det var 

tydligare i det så kallade sex-packet) 2) att Sverige inte är bundet av 

reglerna så länge vi inte har euron, men 3) ändå kan delta i vissa 

möten och få inflytande på hur pakten tillämpas framöver.  

 

2. Satsa mer pengar på forskning och utveckling, omprioritera 

från andra områden, t ex jordbruk. KOM:s förslag om en 

rambudget om 80 miljarder euro för det kommande 

ramprogrammet får inte bantas. Det Europeiska 

forskningsrådet behöver stärkas väsentligt för att höja kvaliteten 

på Europas forskningsbas. Via Europeiska forskningsrådet 

kvalitetssäkras forskningsresurserna och de mest framgångsrika 

forskarna med de bästa idéerna prioriteras. Förenkla 

ansökningsprocessen och byråkratin runt de europeiska 

forskningsmedlen. De nuvarande reglerna är för krångliga och har 

tyvärr medfört att många drar sig för att söka forskningspengar 

från EU.  

 

3. Viktigt också att Sverige ökar de offentliga satsningarna på 

forskning. Eftersom företagens utgifter för forskning minskar blir 

de offentliga anslagen allt viktigare för att vi ska fortsätta att uppnå 

EU:s treprocentmål (och en nödvändig förutsättning om vi ska 

uppnå vårt nationella fyraprocentsmål). 

 

4. År 2012 har av EU utsetts Europaåret för aktivt åldrande och 

solidaritet mellan generationer. Ekonomiska incitament för att 

stanna kvar i arbetslivet är självklart viktiga men vi måste få till 

stånd det hållbara arbetslivet. Det förutsätter i sin tur insatser för 

arbetsmiljön och för det livslånga lärandet. 
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5. Ungdomsarbetslösheten i EU är oroande hög. Europa riskerar 

att få ett permanent utanförskap för många unga. Ökade insatser 

behövs och det snabbt, såväl aktiva arbetsmarknadsprogram som 

andra åtgärder. Medlemstaterna har det största ansvaret för 

politiken men det är viktigt att EU bidrar, t ex genom omdirigering 

av medel till de värst utsatta medlemstaterna. Uttalandet om 

ungdomsarbetslösheten den 30 januari 2012 i samband med 

Europeiska Rådets möte bör omsättas i handling. 

 

6. KOM:s arbetsmiljöplan, som avsågs läggas fram i år, skjuts på 

framtiden. Det verkar som att KOM anser investeringar i bättre 

arbetsmiljö enbart kostnadshöjande och krångligt. Istället främjar 

de, enligt vår mening, ett längre och mer hållbart arbetsliv. Och att 

undanta mindre och medelstora företag från vissa skyddsregler, 

som föreslås, är inte acceptabelt, arbetsmiljöskyddet ska gälla för 

alla arbetstagare. Arbetsmiljödirektiven är minimidirektiv och att 

implicit kritisera medlemsstater som vill ha eller behålla bättre 

regler är anmärkningsvärt. I denna fråga har vi också skrivit brev 

till statsministern tillsammans med LO och TCO.  

 

7. Utbildningskvalitet. Sveriges nationella mål vad gäller andelen i 

högre utbildning är lite mer ambitiöst än EU2020-målet. Det är 

viktigt att uppmuntra till högre studier. Det ligger i både 

individernas och samhällets intresse. Men Saco vill poängtera att 

detta inte får ske på bekostnad av kvaliteten. Satsningarna på att 

öka andelen högskoleutbildade måste följas av motsvarande 

satsning på högskolans kvalitet. Högskolorna måste tillföras 

resurser så att kvaliteten på utbildningen inte riskeras. Att förbättra 

utbildningens kvalitet är också ett av de strategiska målen i 

Utbildning 2020. 

 

8. Saco anser att det är ett stort slöseri att den invandrade 

arbetskraftens kompetens inte används fullt ut. Åtgärderna för att 

integrera invandrare i medlemstaterna måste bli snabbare, 

flexiblare och ligga nära arbetsmarknaden. Validering av utländsk 

arbetslivserfarenhet, inte bara utbildning, bör utvecklas. 

Samverkan mellan myndigheter behöver förbättras liksom 

informationen till de berörda. Språkutbildningen i värdlandet 

måste hålla hög kvalitet, vara individuellt anpassad och flexibel. 

 

 


