
AD\899743SV.doc PE480.882v02-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

2012/2044(INI)

26.4.2012

YTTRANDE
från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

över de 20 viktigaste problemen på den inre marknaden för europeiska företag 
och medborgare
(2012/2044(INI))

Föredragande: Nadja Hirsch



PE480.882v02-00 2/7 AD\899743SV.doc

SV

PA_NonLeg



AD\899743SV.doc 3/7 PE480.882v02-00

SV

FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Europaparlamentet anser att det finns kvar alltför många hinder för EU-medborgarnas 
fulla utnyttjande av den inre marknaden och att detta står i vägen för att en känsla av att 
tillhöra samma gemenskap ska utvecklas.

B. Europaparlamentet anser att det är brådskande att åtgärda dessa svårigheter för att 
EU-medborgarna fullt ut ska kunna dra nytta av sin rätt till fri rörlighet och de fördelar 
som EU-medlemskapet innebär.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att, mot bakgrund av 
att luckor i fråga om lagstiftning och genomförande har fastställts i lagstiftningen för den 
inre marknaden, förstärka sina insatser för att genomföra den relevanta lagstiftningen på 
ett effektivt sätt, särskilt vad gäller frågor som berör socialt skydd.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att koncentrera sig på 
värdefulla kommunikationsstrategier och informationsmekanismer avseende 
medborgarnas utnyttjande av sociala rättigheter och förmåner inom hela EU.

3. Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande att regelbundet genomföra en 
undersökning av medborgarnas synpunkter på och farhågor om den inre marknadens 
funktionssätt. Likväl uppmanar parlamentet kommissionen att genomföra detaljerad 
forskning om konkreta problem som inflyttade EU-medborgare i varje medlemsstat stöter 
på och att lägga fram konkreta förslag på åtgärder som bör vidtas på EU- eller 
medlemsstatsnivå.

Social trygghet i EU

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att följa förordning
(EG) nr 883/2004 och artikel 153 i EUF-fördraget och genomföra studier för att 
säkerställa kontinuiteten i det sociala skyddet för medborgare som flyttar mellan olika 
länder inom EU samt likabehandling i förhållande till den inhemska befolkningen, och 
samtidigt ta hänsyn till ett valfritt, frivilligt och överförbart trygghetssystem på europeisk 
nivå, som kompletterar det allmänna systemet, med målet att skapa ett närmare 
socialpolitiskt samarbete. Tidigare överläggningar om ett socialförsäkringssystem enligt 
den 28:e ordningen bör uppdateras och inkluderas i studierna.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att göra vad som krävs för att förenkla de 
komplexa nationella administrativa förfarandena och se till att nödvändig information om 
rättigheter med anknytning till anställning, såsom social trygghet, däribland 
arbetslöshetsersättning, hälso- och sjukvård och skatteregler finns tillgängliga för 
arbetstagare, arbetsgivare och andra parter som ingår i en gränsöverskridande 
anställningssituation. Parlamentet anser att denna information måste finnas tillgänglig 
före, under och efter flytterfarenheten, och så långt möjligt i elektronisk form.
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6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upprätta en central samordningspunkt på 
EU-nivå för att registrera farhågorna hos mobila arbetstagare, arbetsgivare och andra 
berörda parter i syfte att utarbeta lösningar mellan medlemsstater och förebygga problem 
som uppstår ur anställningsförhållanden för mobilt arbete, inbegripet utstationering av 
arbetstagare.

7. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att behandla EU-medborgares 
familjemedlemmar som inte är EU-medborgare som seriösa kunder under varje skede av 
de administrativa förfaranden som dessa måste genomgå.

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa en enda kontaktpunkt för alla 
personer som flyttar inom EU, så att de ska kunna sköta alla sina arbets- och 
bostadsrelaterade administrativa ärenden samt få information om sina rättigheter och 
skyldigheter på en enda plats i det mottagande landet, inbegripet möjligheten att utföra 
och sköta administrativa förfaranden via internet, för att förbättra det faktiska 
rättighetsutövandet bland medborgare som flyttar inom EU.

Hälso- och sjukvård i annan medlemsstat

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta lämpliga 
åtgärder så att alla medborgare får fullständig information om sina rättigheter enligt det 
europeiska sjukförsäkringskortet och om sina ekonomiska skyldigheter när de utnyttjar 
tjänster och hälso- och sjukvård i olika medlemsstater. Informationen måste vara 
lättåtkomlig och lätt att förstå, även i elektronisk form, och åtkomlig för medborgare med 
funktionshinder.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att alla medborgare som är 
berättigade till ett europeiskt sjukförsäkringskort kan erhålla kortet på begäran och att 
varje fall av felaktig tillämpning av reglerna korrigeras omedelbart. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att tillhandahålla upplysningar om varje eventuell tillkommande 
försäkring eller annan åtgärd som kan komma att krävas för att medborgare ska ha rätt till 
samma hälso- och sjukvård utomlands som hemma.

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förenkla och påskynda de 
administrativa förfarandena för ersättning för vård utomlands och att se till att deras 
social- och sjukförsäkringar garanterar tillräckligt skydd för arbetstagare som flyttar 
mellan olika länder.

Erkännande av kvalifikationer 

12. Europaparlamentet välkomnar införandet av ett europeiskt yrkeskort med hjälp av 
informationssystemet för den inre marknaden, vars kriterier först måste utvärderas, med 
målet att underlätta administrativa ärenden och frivillig gränsöverskridande rörlighet inom 
EU. Parlamentet anser också att man med hjälp av informationssystemet för den inre 
marknaden kan åstadkomma ett snabbare samarbete mellan hemmedlemsstaten och 
värdlandet för att korrigera ihållande obalanser på EU:s arbetsmarknad.

13. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till medlemsstaterna att förbättra 
språkinlärningen från tidigaste ålder, att inrätta ett system för erkännande av formell och 
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informell utbildning, inbegripet livslångt lärande och kunskaper som förvärvats i olika 
medlemsstater, och att samordna detta bättre med arbetsmarknadens behov för att skapa 
en framtida arbetskraft med jämförbara kvalifikationer som kan vara till nytta för en 
gemensam EU-arbetsmarknad och bidra till höjda produktionsnivåer. Parlamentet 
framhåller dessutom behovet av att fortsätta insatserna för att få de nationella 
certifieringssystemen att passa ihop genom den europeiska ramen för kvalifikationer.

14. Europaparlamentet anser att läroanstalter i en bilaga till det utfärdade utbildningsbeviset, 
ska ange på vilket sätt som deras nationella utbildningsbevis kan jämföras med och 
värderas mot ett utbildningsbevis i andra medlemsstater, särskilt i grannländerna.

15. Europaparlamentet framhåller framgången för förfarandet med automatiskt erkännande 
som anges i direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer och uppmanar 
till utvärdering av möjligheten att utvidga förfarandet till andra yrken.

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta nödvändiga åtgärder för att få 
tillgång till strukturfonderna och Sammanhållningsfonden och använda de erhållna 
beloppen till program med anknytning till yrkesutbildning, för att ytterligare stödja de små 
och medelstora företagen.

Nolltolerans mot diskriminering

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillämpa nolltolerans mot diskriminerande 
regler och praxis i medlemsstaterna som gäller arbetsmarknaden och som strider mot 
EU-rätten, och att utan dröjsmål inleda lämpliga förfaranden i händelse av att en 
medlemsstat bryter mot unionsrätten. Parlamentet uppmanar också kommissionen att inte 
tolerera andra diskriminerande eller överdrivna rutiner, kontroller eller krav som hindrar 
arbetstagare och arbetsgivare i EU att utöva sina rättigheter.

18. Europaparlamentet påminner om att den fria rörligheten är en grundläggande rättighet som 
arbetstagare måste kunna utöva utan diskriminering på grund av nationalitet mellan 
arbetstagare från medlemsstaterna vad gäller anställning, lön och andra arbets- och 
anställningsförhållanden. Parlamentet anser att för att denna frihet ska kunna garanteras 
bör arbetstagare informeras och lämpliga mekanismer för prövning inrättas, samtidigt som 
alla medlemsstater bör tillämpa de relevanta EU-reglerna strikt.

19. Europaparlamentet betonar behovet av en förstärkning av Eures-nätverket och en effektiv 
sammanlänkning mellan det och de nationella arbetsförmedlingarna som en av åtgärderna 
för att bekämpa arbetslösheten i EU och också hantera den svårighet att tillsätta tjänster 
som orsakas av bristen på arbetssökande med motsvarande meriter.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noga övervaka såväl införlivandet som 
den faktiska tillämpningen av direktiv 2000/78/EG i medlemsstaterna och att ingripa mot 
eventuella brister. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och rådet att prioritera det 
brådskande antagandet av förslaget till direktiv om genomförande av principen om 
likabehandling av människor oberoende av religion eller övertygelse, funktionshinder, 
ålder eller sexuell läggning.
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21. Europaparlamentet rekommenderar kommissionen och medlemsstaterna att förbättra de 
befintliga villkoren för nya företagare, för att deras höga potential att skapa nya hållbara 
arbetstillfällen ska kunna utnyttjas bättre. Parlamentet betonar nödvändigheten av att 
minska de administrativa hindren för små och medelstora företag att ta emot arbetstagare 
från andra medlemsstater. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att även tillhandahålla 
information från en enda källa till företagare som vill investera i en medlemsstat och 
skapa sysselsättning där, samtidigt som den europeiska sociala modellen skyddas.

22. Europaparlamentet välkomnar slutsatserna från forumet för inre marknaden som efterlyser 
ett förbättrat genomförande och tillämpning av direktivet om utstationering av 
arbetstagare.

23. Europaparlamentet understryker nödvändigheten av att förbättra arbetsvillkoren och att 
garantera ett lämpligt skydd utan någon diskriminering av utstationerade arbetstagare i 
EU. Parlamentet kräver en förbättring av genomförandet och tillämpningen av 
arbetstagardirektivet i nära samarbete med arbetsmarknadens parter.

Pension utomlands

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen på nytt att utvärdera de olika reglerna för 
pensionsfonder och menar att möjligheterna att överföra pensionsrättigheter, framför allt 
tjänstepensionerna, vid byte av arbetsgivare och flytt mellan olika medlemsstater måste 
förbättras.

Andra farhågor angående sysselsättning och sociala frågor på den inre marknaden

25. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om att underlätta tillgång till 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att säkerställa ett snabbt och effektivt genomförande av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen 
av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, med vederbörligt 
beaktande av principerna om universalitet, tillgång till vård av god kvalitet, rättvisa och 
solidaritet. Parlamentet uppmanar vidare kommissionen och medlemsstaterna att fortsätta 
arbeta mot målet om en bred insats avseende telemedicin och e-hälsa fram till 2020 och 
stöder därutöver pilotprojekten i syfte att ge EU-medborgare säker online-tillgång till sina 
patientdata samt garantera kompabilitet vad gäller patientregister, för att därigenom 
tillhandahålla patienter kontinuitet i vården.

26. Europaparlamentet konstaterar att offentlig upphandling utgör ett centralt 
marknadsbaserat instrument med betydelse för främjandet av hållbara anställnings- och 
arbetsvillkor. Parlamentet uppmanar till efterlevnad av sociala standarder och 
kollektivavtal samt betalning av fastställda minimilöner och avgifter under kontraktets 
genomförande.

27. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förenkla sina offentliga 
upphandlingsförfarandena för att alla företag i EU ska kunna delta i dem på rättvisa 
villkor och att uppmana alla anbudsgivare att tillhandahålla upplysningar om nivån på 
deras sociala ansvarstagande.



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

SV

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande 24.4.2012

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

23
20
0

Slutomröstning: närvarande ledamöter Edit Bauer, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Vilija Blinkevičiūtė, 
Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, 
Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Emer Costello, Andrea 
Cozzolino, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, 
Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, 
Ádám Kósa, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, 
Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, 
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth 
Schroedter, Nicole Sinclaire, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta 
Steinruck

Slutomröstning: närvarande suppleanter Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Filiz Hakaeva Hyusmenova, 
Jelko Kacin, Svetoslav Hristov Malinov, Ramona Nicole Mănescu, 
Birgit Sippel, Emilie Turunen


