
(Ekstern oversættelse)

AD\670210DA.doc PE 388.401v03-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Økonomi- og Valutaudvalget

2007/2023(INI)

5.6.2007

UDTALELSE
fra Økonomi- og Valutaudvalget

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om modernisering af arbejdsretten med henblik på tackling af det 21. 
århundredes udfordringer
(2007/2023(INI))

Rådgivende ordfører: Donata Gottardi



(Ekstern oversættelse)

PE 388.401v03-00 2/6 AD\670210DA.doc

DA

PA_NonLeg



(Ekstern oversættelse)

AD\670210DA.doc 3/6 PE 388.401v03-00

DA

FORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. understreger behovet for at undersøge sociale, økonomiske og lovgivningsmæssige 
nyskabelser, som respekterer og fremmer Fællesskabets acquis, idet alle interesserede 
parter inddrages på baggrund af kollektive aftaler, som er påkrævet på institutionelt plan, 
og mener, at det er nødvendigt at ændre den måde, arbejde er organiseret på, og at 
fremme en arbejdskultur, der er baseret på tillid, værdighed,ansvar, sikkerhed og 
fleksibilitet;

2. fremhæver den sociale og økonomiske betydning af at øge beskæftigelsen; understreger, 
at det høje arbejdsløshedstal i Europa i dag underminerer velstanden og den fremtidige 
fremgang samt Europas konkurrenceevne, og som et endnu væsentligere forhold skaber 
den høje arbejdsløshed social adskillelse og en kløft mellem beskæftigede og arbejdsløse, 
og indebærer for arbejdsløse utvivlsomt isolation, afhængighed og lavt selvværd;

3. understreger, at der i den europæiske økonomi er behov for at øge antallet af mennesker i 
beskæftigelse for at kunne konkurrere på verdensplan og at opfylde løfterne om social 
sikring;

4. fremhæver, at den høje arbejdsløshed i Europa er et nederlag, der kræver en form for 
handling, som gør det lettere for flere mennesker at træde ind på arbejdsmarkedet, øger 
mobiliteten på arbejdsmarkedet og gør det lettere for enkeltpersoner at skifte job, uden at 
sikkerheden går tabt;

5. opfordrer til reformer, som gør det vigtigere at blive på arbejdsmarkedet og mindsker 
risiciene for fattigdomsfælder og isolation;

6. fastsætter, at målet er at skabe "flere og bedre arbejdspladser" med henblik på at anvende 
vækst og konkurrenceevne til at fremme leve- og arbejdsbetingelser og skabe udvikling 
med behørig respekt for social samhørighed og bæredygtighed til gavn for kommende 
generationer, ændringer, der opstår som følge af globalisering, demografiske 
udfordringer, nye teknologier og serviceøkonomien; understreger, at det effektive 
arbejdsmarked er en forudsætning for, at disse mål kan nås, og opfordrer til, at der skabes 
et fleksibelt miljø som en forudsætning for at opnå vækst og konkurrenceevne;

7. understreger betydningen af at sikre sammenhæng mellem fremskridt inden for 
arbejdsretten, som opnås med EU-harmonisering ved hjælp af direktiver og kollektive 
aftaler, og den åbne koordinationsmetode, navnlig med hensyn til de nye medlemsstater, 
og opfordrer kraftigt Kommissionen til at tage højde for de vedvarende forskelle på de 
nationale arbejdsmarkeder med henblik på at styrke projektet for et konkurrencedygtigt, 
nyskabende og favnende Europa;

8. glæder sig over tiltaget vedrørende sort arbejde og undergrundsøkonomi, som - selv om 
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det finder sted i forskellig udstrækning i de forskellige medlemsstater - skader det 
produktive system, er ugunstigt for forbrugerne, sænker skatteindtægterne og fører til 
ulige konkurrence mellem virksomheder; mener, at Den Europæiske Union har en vigtig 
rolle at spille i bekæmpelsen af ulovlig handel med arbejdskraft og i at sikre, at EU-
borgere ikke forskelsbehandles inden for arbejdsretten i alle medlemsstaterne; opfordrer 
til en styrkelse af kontroller, der har til formål at afsløre sort arbejde;

9. er enig i Kommissionens strategi for bekæmpelse af sort arbejde gennem en tæt 
koordinering mellem de statslige håndhævelsesmyndigheder, arbejdsinspektorater, 
socialsikringsmyndigheder og skattemyndigheder og opfordrer medlemsstaterne til at 
anvende nyskabende metoder, der er baseret på indikatorer og referenceværdier, som er 
særegne for de forskellige erhvervssektorer, med henblik på at bekæmpe sort arbejde og 
udhuling af skattegrundlaget;

10. mener, at det er nødvendigt at foretage en rimelig afvejning mellem fleksibilitet og 
sikkerhed ved at tage hensyn til virksomheders og arbejdstagerens behov og situation og 
bemærker, at både virksomheder og arbejdstagere kræver fleksibilitet og sikkerhed fra 
hinanden; gentager, at der er behov for fleksibilitet, hvad enten det drejer sig om 
beskæftigelsesformer eller arbejdstid, således at der skabes betingelser for arbejdstagerne, 
der gør det muligt for dem at få adgang til og blive på arbejdsmarkedet; påpeger behovet 
for at overveje spørgsmålet om at foretage personalemæssige omplaceringer og forene 
professionelle, familiemæssige og personlige forpligtelser; mener, at det er nødvendigt at 
tage højde for alle former for beskæftigelse, herunder arbejde i plejesektoren og frivilligt 
arbejde;

11. understreger, at aktive arbejdsmarkedspolitikker kan være en mere effektiv måde at 
beskytte arbejdstagere mod risici på arbejdsmarkedet, og at der med henblik på at sikre 
den rigtige balance mellem fleksibilitet og sikkerhed derfor er et behov for tilstrækkelige 
ressourcer - både hvad angår beløb og varighed - til arbejdsløshedsunderstøttelse 
sideløbende med et net af interventioner og infrastrukturer for at uddanne og omskole 
arbejdskraften; opfordrer medlemsstaterne til at iværksætte særlige foranstaltninger og 
tiltag med henblik på at lette overgangen mellem erhverv ved at kombinere aktive 
arbejdsmarkedspolitikker og livslang læring og ved at fremme et fælles ansvar for 
arbejdsgiverne og arbejdstagerne ved fordelingen og omfordelingen af ressourcer og 
omkostninger;

12. gør opmærksom på behovet for at udarbejde metoder til at tilpasse 
beskyttelsesforanstaltningerne i stedet for blot at udvide eller reducere dem; udtrykker 
bekymring over de risici, der er ved at overføre byrden til det offentlige budget og de 
potentielle implikationer for stabilitets- og vækstpagten,

13. understreger, at regler om sikkerhed i beskæftigelsen og aktive beskæftigelsespolitikker 
bør have til formål at forbedre beskæftigelsesudsigterne for dem, der er ugunstigt stillet, 
og som har svært ved at få foden inden for på arbejdsmarkedet, som f.eks. unge, kvinder 
og ældre arbejdstagere;

14. bemærker imidlertid, at mindre arbejdsgivere ofte angiver manglende fleksibilitet i 
arbejdsmarkedslovgivningen som en hindring for udvidelse og ansættelse af nye 
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arbejdstagere, og at udgifterne til og vanskelighederne med at gennemføre opsigelser på 
et sagligt grundlag af og til medfører, at der gives urigtige udtalelser til potentielle 
fremtidige arbejdsgivere, eller at uhensigtsmæssige arbejdstagere beholdes, og at disse 
faktorer kan påvirke konkurrenceevnen økonomisk, hvilket kan få konsekvenser for 
samfundet som helhed;

15. påpeger behovet for at tilstræbe aktive beskæftigelsespolitikker baseret på livslang 
læring, snarere end at arbejdstagere udelukkende uddanner sig i krisetider, ansporet af 
den overbevisning, at arbejdsstyrkens beskæftigelsesegnethed og tilpasningsevne skaber 
sikkerhed både for virksomheder og medarbejdere og er af afgørende betydning for en 
videnbaseret økonomi; bemærker, at udviklingen af færdigheder og erhvervelsen af 
kvalifikationer er i virksomhedens og arbejdstagerens interesse, og at arbejdsmarkedets 
parter erklærede dette i rammehandlingsplanen fra 2006.
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