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FÖRSLAG 

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som 

ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet understryker att kommissionen är behörig och skyldig att övervaka 

tillämpningen av EU-rätten och att inleda överträdelseförfaranden mot de medlemsstater 

som underlåtit att fullgöra en skyldighet enligt fördragen. Parlamentet uppmanar dock 

kommissionen att, innan de inleder formella överträdelseförfaranden, prioritera 

projektet EU Pilot och inleda ett dialogförfarande med medlemsstaterna. Parlamentet 

påminner medlemsstaterna om att EU-rätten utgör en del av deras nationella lagstiftning 

och att det är deras skyldighet att tillämpa den korrekt. 

2. Europaparlamentet konstaterar att ett snabbt och korrekt införlivande av EU-lagstiftning 

med nationell lagstiftning och ett tydligt inhemskt regelverk bör vara en prioritet för 

medlemsstaterna för att undvika överträdelser av EU-lagstiftning och samtidigt ge 

enskilda och företag de fördelar som en effektiv och ändamålsenlig tillämpning av 

EU-rätten avser. 

3. Europaparlamentet betonar den viktiga roll som arbetsmarknadens parter, det civila 

samhällets organisationer och andra berörda aktörer spelar i utarbetandet av lagstiftning 

och i övervakningen och rapporteringen av brister i medlemsstaternas införlivande och 

tillämpning av EU-lagstiftning. Parlamentet noterar kommissionens erkännande av de 

berörda aktörernas roll genom att 2014 införa nya verktyg som underlättar processen. 

Parlamentet uppmuntrar berörda aktörer att fortsätta vara vaksamma i detta avseende. 

4. Europaparlamentet framhåller att 3 715 nya klagomål registrerades 2014, och att 

kommissionen tog emot det högsta antalet nya klagomål (666) på områdena 

sysselsättning, sociala frågor och social delaktighet sedan 20111. Parlamentet påminner 

om att när det brister i genomförandet av EU-lagstiftning från medlemsstaternas sida 

eller när de genomför den felaktigt eller inte alls blir lagstiftningen ineffektiv, de sociala 

rättigheterna och arbetstagarnas rättigheter minskar avsevärt och det kan krävas 

ytterligare åtgärder på EU-nivå, med full respekt för subsidiaritetsprincipen. 

5. Europaparlamentet framhåller att det 2014 inte förekom några betydande avgöranden av 

domstolen på området sysselsättning, sociala frågor och social delaktighet. 

6. Europaparlamentet påpekar att av de 2 341 klagomål som behandlades av europeiska 

Solvit-nätverket 2014 var det 1 458 som avsåg tillgången till och utnyttjande av 

socialförsäkringsrättigheter i enlighet med förordning (EG) nr 883/2004/EG, och de 

flesta registrerade klagomålen gällde ärenden om barnbidrag, pensioner och 

arbetslöshetsförsäkringar. 

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast lägga fram den mycket 

försenade översynen av förordning (EG) nr 883/2004 liksom dess 

genomförandeförordning för att alla fullt ut ska kunna åtnjuta sina 

socialförsäkringsrättigheter. Parlamentet påminner medlemsstaterna om 

                                                 
1 Årsrapport om kontroll av gemenskapsrättens tillämpning 2014 (COM(2015)0329), s. 8. 
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deras skyldighet till nära samarbete i frågan för att se till att mobila EU-medborgare inte 

fråntas sina rättigheter. Parlamentet uppmanar den administrativa kommissionen för 

samordning av de sociala trygghetssystemen att varje år göra en utvärdering av vilka de 

vanligaste problemen är, lägga fram konkreta förslag om hur situationen kan förbättras 

och att offentliggöra utvärderingen och förslagen. 

8. Europaparlamentet betonar att antalet överträdelseförfaranden under 2014 som rör nya 

fall av försenat införlivande på sysselsättningsområdet (17) ökade en aning jämfört med 

föregående år (13) och att alla handlade om arbetsrätten1. Parlamentet påpekar att 

förseningar i införlivandet av arbetsrätten är ett ständigt problem i vissa medlemsstater 

och hindrar människor från att utnyttja sina rättigheter och dra nytta av 

unionslagstiftningen. Parlamentet betonar att ett försenat och felaktigt införlivande av 

EU-direktiven har en negativ effekt på den övergripande rättssäkerheten och de lika 

villkoren på den inre marknaden. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att agera, 

bland annat genom att i förekommande fall anta lagstiftning, för att säkerställa att 

EU-direktiven på ett konkret och fördelaktigt sätt införlivas med samtliga nationella 

rättssystem. 

9. Europaparlamentet understryker att förseningar i införlivandet utgör ett hinder för att 

den inre marknad ska fungera väl och är i strid med medborgarnas och företagens 

intressen då de fråntas vissa rättigheter. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang 

medlemsstaterna att snarast införliva direktiv 2011/24/EU om tillämpningen av 

patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård för att garantera att alla 

européer har tillgång till hälso- och sjukvård av hög kvalitet i en annan medlemsstat 

i unionen. 

10. Europaparlamentet betonar att 1 347 överträdelseförfaranden hade inletts i slutet av 

2014, och att 72 av dessa handlade om anställning2. 

11. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen, inom ramen för sitt program om 

lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit), särskilt uppmärksammar frågan 

om genomförande och tillämpning av EU-lagstiftning för att förebygga och begränsa 

antalet förseningar i införlivandet från medlemsstaternas sida. 

12. Europaparlamentet konstaterar att skälen till förseningar i införlivandet av direktiv 

skiljer sig från land till land. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att göra 

ingående analyser av situationen i medlemsstaterna för att få mer kunskap om detta 

område och motverka försenade införlivanden i framtiden genom att föreslå lösningar 

som är förenliga med de rättsliga begränsningarna i vissa medlemsstater. 

13. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen har ansträngt sig för att minska antalet 

formella överträdelseförfaranden under de senaste fem åren genom en ändamålsenligt 

strukturerad dialog med medlemsstaterna som initierats via EU Pilot innan ett formellt 

överträdelseförfarande inletts. 

                                                 
1 Kommissionens arbetsdokument Part I – Policy areas (som åtföljer dokumentet Årsrapport om kontroll av 

gemenskapsrättens Årsrapport 2014), se s. 40. 
2 Årsrapport om kontroll av gemenskapsrättens tillämpning 2014 (COM(2015)0329), s. 15. 
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14. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att vid utarbetandet och 

utvärderingen av lagstiftning ta hänsyn till eventuella fördelar och bördor, bl.a. för små 

och medelstora företag, vilka representerar 99 % av de europeiska företagen och står för 

85 % av de nya arbetstillfällena. Parlamentet insisterar i detta avseende på behovet av 

att tillämpa principen ”att tänka småskaligt först”. Parlamentet understryker behovet av 

att inte endast bedöma de kortsiktiga effekterna, utan också det långsiktiga värdet av 

lagstiftning. Parlamentet betonar dock att alla arbetstagare har rätt till högsta möjliga 

skyddsstandard när det gäller hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, oavsett hur stort det 

företag är där de har sin anställning. 

15. Europaparlamentet efterlyser ytterligare åtgärder för att övervakningen och 

efterlevnaden av lagstiftning ska vara effektiv, inklusive ett införlivande i god tid och 

i överensstämmelse med den lagstiftningens mål, och för att skadliga kryphål ska kunna 

hanteras då de uppstår. Parlamentet framhåller att det behövs en tydligt formulerad 

lagstiftning som underlättar efterlevnaden. 

16. Europaparlamentet betonar dock att EU-lagstiftningen bara anger minimistandarder som 

medlemsstaterna får förbättra i sin nationella lagstiftning. 

17. Europaparlamentet anser att konsekvensbedömningar bör inbegripa tester av små och 

medelstora företag och av konkurrenskraften för att företag, och särskilt små och 

medelstora företag, inte ska tyngas ned av ny lagstiftning. 

18. Europaparlamentet välkomnar de ansträngningar som kommissionen gjort de senaste 

åren, och är medvetet om de många åtgärder som vidtagits för att bistå medlemsstaterna 

i genomförandet, såsom jämförelsetabeller, en årlig resultattavla och riktlinjer. 

Parlamentet välkomnar att kommissionen tillhandahåller genomförandeplaner för att det 

ska bli lättare att på ett effektivt sätt och utan dröjsmål tillämpa unionsrätten. 

Parlamentet understryker hur viktigt det är att kommissionen övervakar 

medlemsstaternas användning av genomförandeplaner. 

19. Europaparlamentet noterar kommissionens pågående översyn av den befintliga 

lagstiftningen inom ramen för agendan för bättre lagstiftning vars syfte är att garantera 

en EU-lagstiftning av hög kvalitet vad gäller transparens, offentliga samråd samt 

genomförande och efterlevnad i enlighet med subsidiaritetsprincipen. Parlamentet 

uppmanar därför kommissionen att i ett tidigare skede av lagstiftningsprocessen 

samordna sina insatser med medlemsstaternas insatser, för att framtida EU-lagstiftning 

ska kunna genomföras mer effektivt, eftersom avreglering, överreglering eller avsaknad 

av reglering kan orsaka mer skada för företagen och sysselsättningen. Parlamentet 

påpekar dock att sådan samordning måste ske utan att det påverkar lagstiftarens 

befogenheter och måste fullt ut respektera det ordinarie lagstiftningsförfarandet samt 

medlemsstaternas demokratiska legitimitet. 

20. Europaparlamentet betonar att principen om lika behandling och icke-diskriminering är 

väletablerad i EU-rätten och därför bör beaktas och respekteras vid utarbetandet av 

EU-lagstiftning. 

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka samarbetet med medlemsstaterna 

för att vid behov påskynda de rättsfall som rör överträdelser av EU-lagstiftningen. 
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Parlamentet framhåller att samarbetet måste vara transparent och öppet för 

parlamentarisk granskning. 

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över det ramverk enligt vilket 

medlemsstaterna lämnar kompletterande uppgifter om deras införlivande av direktiv 

i nationell lagstiftning. 

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge mer stöd till medlemsstaterna för 

genomförandet och en korrekt tillämpning av EU-lagstiftningen genom att 

tillhandahålla skräddarsydda verktyg såsom detaljerade genomförandeplaner och 

vägledningsdokument, som kommit till genom ett ökat och ömsesidigt samarbete 

mellan kommissionen och medlemsstaterna från ett tidigt skede av 

lagstiftningsprocessen. Parlamentet anser att regelbunden dialog med arbetsmarknadens 

parter också är ett mycket viktigt sätt för medlemsstaterna att åstadkomma ett effektivt 

genomförande av EU:s arbetsrätt.  

24. Parlamentet betonar att stärkta arbetsmiljöinspektioner i medlemsstaterna behövs för att 

åstadkomma ett effektivt genomförande av EU:s arbetsrätt i medlemsstaterna. 

25. Europaparlamentet välkomnar de verktyg som utvecklats av kommissionen för att 

stödja berörda aktörer, såsom Your European Portal, Solvit och Chap, men beklagar det 

faktum att dessa verktyg fortfarande är föga kända och sällan utnyttjas. 

26. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ge kommissionen tydligare och mer 

detaljerad information om införlivandet av direktiven för att möjliggöra en bättre 

översyn. 
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