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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om det Indre Marked 
og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. bemærker, at der fortsat er alt for mange hindringer for, at europæerne kan drage fuld 
fordel af det indre marked, hvilket hæmmer udviklingen af en følelse af at tilhøre det 
samme fællesskab;

B. bemærker, at der er et presserende behov for at løse disse problemer, således at 
europæerne får det fulde udbytte af deres ret til fri bevægelighed og af de fordele, som 
følger af EU-medlemskab; 

1. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke deres bestræbelser for reelt at 
gennemføre den relevante lovgivning, navnlig i spørgsmål vedrørende social beskyttelse, 
eftersom der er konstateret lovgivnings- og gennemførelsesmæssige mangler i 
lovgivningen om det indre marked;

2. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fokusere på værdifulde 
kommunikationsstrategier og informationsmekanismer, hvad angår anvendelsen af 
borgernes sociale rettigheder og ydelser i hele EU; 

3. glæder sig over Kommissionens tilsagn om regelmæssigt at foretage en analyse af 
borgernes vurdering af, hvordan det indre marked fungerer, og af de spørgsmål, der 
optager borgerne i den forbindelse; opfordrer imidlertid Kommissionen til at forske 
detaljeret i konkrete problemer, som mobile EU-borgere møder i de enkelte 
medlemsstater, og fremsætte konkrete forslag til foranstaltninger, der bør træffes på EU-
eller medlemsstatsplan. 

Socialsikring i EU

4. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til under overholdelse af forordning 
883/2004 og artikel 153 i TEUF at iværksætte undersøgelser med henblik på at sikre 
kontinuiteten i den sociale sikring for mobile borgere i EU og ligebehandling i forhold til 
værtsmedlemsstatens statsborgere og til at overveje indførelsen af en valgfri, frivillig og 
overdragelig social sikringsordning på europæisk plan som supplement til den generelle 
ordning med henblik på at etablere et tættere socialpolitisk samarbejde; mener, at tidligere 
overvejelser om en 28. ordning for sociale sikringsordninger bør opdateres og inddrages i 
undersøgelserne;

5. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at træffe alle nødvendige foranstaltninger med 
henblik på at forenkle de komplekse nationale administrative procedurer og sikre, at 
arbejdstagere, arbejdsgivere og andre parter, der er involveret i en beskæftigelsessituation 
på tværs af grænser, har adgang til alle nødvendige oplysninger om deres rettigheder i 
tilknytning til ansættelsen, navnlig socialsikring, herunder arbejdsløshedsbeskyttelse, 
sundhedspleje og beskatningsregler; mener, at der bør være adgang til disse oplysninger, 
så vidt muligt i elektronisk form, før, under og efter mobilitetsperioden;



PE480.882v02-00 4/7 AD\899743DA.doc

DA

6. opfordrer Kommissionen til at etablere et centralt koordinationspunkt på EU-plan med 
henblik på at registrere mobile arbejdstageres, arbejdsgiveres og andre berørte parters 
ønsker med det sigte at udarbejde løsninger mellem medlemsstaterne og forhindre, at der 
opstår problemer i forbindelse med mobile ansættelsesforhold, herunder udstationering af 
arbejdstagere;

7. opfordrer medlemsstaterne til at behandle EU-statsborgeres familiemedlemmer, der ikke 
er EU-statsborgere, som klienter i god tro under alle de administrative procedurer, disse 
skal igennem;

8. opfordrer medlemsstaterne til at etablere en kvikskranke for alle mobile borgere i EU, så 
de kan få behandlet deres arbejdsrelaterede og private administrative forhold og blive 
informeret om deres rettigheder på ét og samme sted i værtslandet, herunder om 
muligheden for at gennemføre og administrere administrative procedurer på nettet, således 
at personer, der flytter inden for EU, reelt sikres en bedre udnyttelse af deres rettigheder;

Sundhedsydelser i en anden medlemsstat

9. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe passende foranstaltninger til at 
sikre, at alle borgere til fulde oplyses om de rettigheder, som det europæiske 
sygesikringskort giver dem, og om deres økonomiske forpligtelser, når de benytter 
tjenester og sundhedsydelser i andre medlemsstater; understreger, at disse oplysninger 
skal være lettilgængelige og forståelige, herunder i elektronisk form, og ligeledes 
tilgængelige for mennesker med handicap;

10. opfordrer Kommissionen til at påse, at alle borgere, der er berettiget til det europæiske 
sygesikringskort, modtager kortet efter anmodning, og at enhver ukorrekt anvendelse af 
reglerne øjeblikkelig afhjælpes; opfordrer medlemsstaterne til at oplyse om eventuelle 
tillægsforsikringer eller andre foranstaltninger, der måtte være nødvendige, for at borgere i 
udlandet bliver berettiget til de samme sundhedsydelser, som de har adgang til hjemme;

11. opfordrer medlemsstaterne til at forenkle og fremme de administrative procedurer for 
godtgørelse af udgifter til behandling, der er modtaget i udlandet, og sikre, at deres social-
og sygesikringsordninger garanterer mobile arbejdstagere tilstrækkelig beskyttelse;

Anerkendelse af kvalifikationer

12. glæder sig over indførelsen af et europæisk erhvervspas, som understøttes af 
informationssystemet for det indre marked (IMI), i henhold til hvilket kriterierne for et 
sådant kort evalueres, som har til formål at lette de administrative procedurer og den 
frivillige grænseoverskridende mobilitet i EU; mener desuden, at IMI kan opnå et 
hurtigere samarbejde mellem arbejdstagerens egen medlemsstat og værtslandet for at 
afhjælpe det vedvarende misforhold mellem udbud og efterspørgsel på EU's 
arbejdsmarked;

13. gentager sin opfordring til medlemsstaterne om at forbedre tilegnelsen af fremmedsprog i 
en tidlig alder og indføre en ordning vedrørende anerkendelse af formelle og uformelle 
uddannelser, herunder livslang læring, og kompetencer, der er erhvervet i en anden 
medlemsstat, samt at koordinere disse bedre med arbejdsmarkeds behov med henblik på at 
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skabe en fremtidig arbejdsstyrke med sammenlignelige kvalifikationer, der kan være til 
nytte for et fælles europæisk arbejdsmarked, og som kan fremme produktiviteten; 
understreger desuden behovet for at fortsætte bestræbelserne på at skabe ækvivalens 
mellem de nationale certificeringssystemer via den europæiske referenceramme for 
kvalifikationer;

14. indtager det synspunkt, at uddannelsesinstitutionerne i et tillæg til udstedte 
eksamensbeviser bør anføre, hvorledes de nationale eksamensbeviser kan sammenlignes 
og vurderes i forhold til eksamensbeviser i andre medlemsstater, navnlig i nabolandene;

15. fremhæver de positive resultater i forbindelse med ordningen om automatisk anerkendelse 
i henhold til direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og 
opfordrer til at overveje muligheden for at udvide denne ordning til andre erhverv;

16. opfordrer medlemsstaterne til at træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at 
sikre sig midler fra strukturfondene og Samhørighedsfonden og anvende disse midler på 
erhvervsuddannelsesrelaterede programmer, for at sikre yderligere støtte til SMV’erne;

Nultolerance over for diskrimination

17. opfordrer Kommissionen til at anvende et nultoleranceprincip over for enhver form for 
arbejdsmæssig regel og praksis, der medfører forskelsbehandling i medlemsstaterne, og 
som udgør en overtrædelse af EU-retten, og straks at indlede passende procedurer i 
tilfælde af manglende overensstemmelse med reglerne; opfordrer ligeledes Kommissionen 
til ikke at tolerere nogen anden form for diskriminerende eller overdreven praksis, kontrol 
eller krav, der hæmmer de europæiske arbejdstagere og arbejdsgivere i at udøve deres EU-
rettigheder; 

18. minder om, at fri bevægelighed er en grundlæggende rettighed, som arbejdstagere skal 
kunne udøve uden nogen nationalitetsbegrundet forskelsbehandling mellem 
medlemsstaternes arbejdstagere for så vidt angår beskæftigelse, aflønning og øvrige 
arbejdsvilkår; mener, at det for at sikre denne frihed er nødvendigt, at arbejdstagerne 
informeres, at der indføres fyldestgørende klagemuligheder, og at alle medlemsstater nøje 
håndhæver de relevante EU-regler;

19. understreger behovet for at støtte EURES-systemet og dets effektive sammenkobling med 
de nationale arbejdsformidlingsordninger som en af de måder, hvorpå arbejdsløsheden i 
EU kan bekæmpes, og situationer, hvor ledige stillinger ikke kan besættes som følge af 
manglende ansøgere med de relevante kvalifikationer, afhjælpes;

20. opfordrer Kommissionen til omhyggeligt at overvåge både omsætningen til national ret og 
den reelle anvendelse af direktiv 2000/78/EF i medlemsstaterne og til at gribe ind, såfremt 
der konstateres mangler; opfordrer medlemsstaterne og Rådet til at overveje at prioritere 
en hurtig vedtagelse af forslaget til direktiv om gennemførelse af princippet om 
ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering;

21. anbefaler, at Kommissionen og medlemsstaterne forbedrer de eksisterende vilkår for nye 
iværksættere for bedre at udnytte deres store potentiale for at skabe nye bæredygtige 
arbejdspladser; understreger nødvendigheden af at mindske de administrative hindringer 
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for, at små og mellemstore virksomheder kan ansætte arbejdstagere fra andre 
medlemsstater; opfordrer medlemsstaterne til at sørge for, at også virksomheder, som 
ønsker at investere i en medlemsstat og ønsker at skabe arbejdspladser dér, kan indhente 
oplysninger på ét og samme sted, samtidig med at den europæiske sociale model 
beskyttes;

22. glæder sig over konklusionerne fra forummet for det indre markeds, hvori der opfordres til 
forbedring af gennemførelsen og anvendelsen af udstationeringsdirektivet;

23. understreger nødvendigheden af at forbedre arbejdsvilkårene og sikre en passende 
beskyttelse uden nogen form for forskelsbehandling af udstationerede arbejdstagere i EU; 
kræver, at udstationeringsdirektivets gennemførelse og anvendelse forbedres i tæt 
samarbejde med arbejdsmarkedets parter;

Pensionering i udlandet

24. gentager sin opfordring til Kommissionen om at vurdere de forskellige regler for 
pensionskasser og behovet for at forbedre mulighederne for overførsel af pensioner, 
navnlig arbejdsmarkedspensioner, når arbejdstageren skifter arbejdsgiver og flytter fra en 
medlemsstat til en anden;

Andre bekymringer på beskæftigelsesområdet og det sociale område med relation til det 
indre marked

25. glæder sig over Kommissionens forslag om at lette adgangen til grænseoverskridende 
sundhedspleje; opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre en 
hurtig og reel gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/24/EU af 9. 
marts 2011 om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser 
under behørig hensyntagen til principperne om universalitet, adgang til behandling af god 
kvalitet, lighed og solidaritet; opfordrer desuden Kommissionen og medlemsstaterne til at 
fortsætte med at arbejde hen imod målet om bred anvendelse af telemedicin og e-
sundhedsydelser inden 2020; støtter desuden pilotprojekterne, der har til formål at give 
EU-borgere onlineadgang til deres patientdata og skabe interoperabilitet mellem 
patientjournaler og dermed sikre patienterne kontinuitet i behandlingen;

26. konstaterer, at offentlige indkøb er et centralt markedsbaseret instrument, der spiller en 
rolle ved at fremme bæredygtig beskæftigelse og bæredygtige arbejdsvilkår; opfordrer til 
overholdelse af sociale standarder og kollektive aftaler samt betaling af lovbestemte 
minimumslønninger og -honorarer under opfyldelsen af kontrakter; 

27. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at forenkle deres procedurer for offentlige 
udbud med henblik på at sikre fair adgang for alle europæiske virksomheder og tilskynde 
virksomheder, der afgiver bud, til at fremlægge oplysning om graden af deres sociale 
ansvar;
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