
CM\786091DA.doc PE427.042v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER
SEKRETARIAT

EMPL-udvalget
BRIEFING
2004 - 2009

30. juni 2009

 Rue d'Ardenne 2  – B-1047 Bruxelles -  32/2.284.45.50   Fax: 32/2.284.90.72

E-mail: IP-EMPL@europarl.eu.int



PE427.042v01-00 2/226 CM\786091DA.doc

DA

INDHOLDSFORTEGNELSE

Side
AFSNIT 1 ...................................................................................................................................4

I. INDLEDNING 5
II. UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER -
SEKRETARIAT 6
III. EMPL'S SAGSOMRÅDER 7
IV. OVERSIGT OVER DE TIDLIGERE VIGTIGSTE POLITISKE 
SPØRGSMÅL INDEN FOR EMPL'S SAGSOMRÅDER 8

AFSNIT 2 ...................................................................................................................................9

ARBEJDE I DEN SJETTE VALGPERIODE 10
I. - Beskæftigelsespolitik: beskæftigelsesstrategi, EURES, lokal udvikling, 
SMV'er 12
- Den Europæiske Socialfond 12
- Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen 12
II. - Social- og arbejdsmarkedspolitik: Den social- og arbejdsmarkedspolitiske 
dagsorden, demografiske spørgsmål, handlingsplaner etc. 45
- Ikke-forskelsbehandling og lige muligheder 45
- Social dialog og aftaler 45
- Fremskridt 45
- Social integration 45
III. - Arbejdstagernes frie bevægelighed: Grænsearbejdere, 
tredjelandsstatsborgere 92
- Social sikring: Pensioner, ældre osv. 92
V. Arbejdsmarkedslovgivning: Information og høring af arbejdstagere, 
arbejdsret, samarbejdsråd 145
Arbejdsvilkår 145
VI. Erhvervsuddannelse & kvalifikationer 175
VII. EU-agenturer 193

AFSNIT 3 ...............................................................................................................................200

I. TEMAAFDELINGENS ARBEJDE OG OVERSIGT OVER GENNEMFØRTE 
UNDERSØGELSER 201
II. BIBLIOTEKET I EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMERS 
TJENESTE 202
III. KONSOLIDERET VERSION AF KOORDINATORERNES AFGØRELSER203
IV. EUROPA-PARLAMENTETS FORRETNINGSORDEN 204
V. EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMERS WEBSTED FOR 
UDARBEJDELSE AF ÆNDRINGSFORSLAG OG BESLUTNINGER 205



CM\786091DA.doc 3/226 PE427.042v01-00

DA

VI. ADFÆRDSKODEKS VEDRØRENDE FLERSPROGETHED 206
VII. FORLIGSHÅNDBOGEN OG RELATEREDE DOKUMENTER 207
VIII. KOMITOLOGIHÅNDBOGEN OG RELATEREDE DOKUMENTER 208
IX. AFSTEMNINGSPROCEDURE I UDVALGET 210
X. ARBEJDSMARKEDETS PARTER OG CIVILSAMFUNDETS 
ORGANISATIONER 211
XI. PRÆSENTATION AF AGENTURERNE OG DERES ROLLE UNDER 
EMPL-UDVALGETS ANSVARSOMRÅDE 212
XII. RAMMEAFTALE MELLEM KOMMISSIONEN OG EUROPA-
PARLAMENTET 226



PE427.042v01-00 4/226 CM\786091DA.doc

DA

AFSNIT 1



CM\786091DA.doc 5/226 PE427.042v01-00

DA

I. INDLEDNING

Denne briefing er udarbejdet af sekretariatet for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 
Anliggender til medlemmerne i begyndelsen af den nye valgperiode 2009-2014. 

Briefingen har tre formål:

- at gøre medlemmerne bekendt med det arbejde, som Udvalget om Beskæftigelse og 
Sociale Anliggender udførte i den sjette valgperiode (2004-2009)

- at skabe et overblik over de vigtigste elementer i de igangværende procedurer

- at gøre det lettere at fastslå de politiske prioriteter for planlægningen af de kommende 
aktiviteter.

For at få størst mulig gavn af briefingen får alle udvalgets medlemmer den tilsendt. Briefingen 
vil dog også enhver tid være tilgængelig på EMPL's hjemmeside med nedenstående adresse.

Der er indsat aktive links i indholdsfortegnelsen, således man let kan slå direkte op under det 
afsnit i briefingen, man måtte være interesseret i. Man skal blot klikke på nummeret på den 
relevante side. 

EMPL-sekretariatet vil gerne benytte lejligheden til at byde de nye medlemmer velkommen og 
ser frem til at være medlemmerne behjælpelige. Den fuldstændige liste over de ansatte i EMPL-
sekretariatet findes i afsnit 1. 

Panos Konstantopoulos
Chef for EMPL-sekretariatet

EMPL-udvalgets hjemmeside:

http://www.europarl.europa.eu/committees/empl_home_en.htm
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II. UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER -
SEKRETARIAT

E-mail: IP-EMPL@europarl.europa.eu
WWW: http://www.europarl.europa.eu
Adresse: 2, rue d'Ardenne

B-1047 Bruxelles

Bruxelles

FAX: (32) 2 284 90 72

Strasbourg

FAX: (33) 3 88 17 90 65

KONSTANTOPOULOS Panos
(Enhedschef) ATR 0K081 44550 SDM G05004 75055

STERGATOU Elina ATR 0K083 34139 SDM G05003 72119

ALMEIDA Sandra ATR 0K085 43544 SDM G05003 77059

SAVA Aurel ATR 0K011 44346 SDM G05005 72616

DESOMER Marlies ATR 0K089 34179 SDM G05005 74037

LESKINEN Sari ATR 0K008 42352 SDM G05005 73316

PÉREZ NAVAS Juan Carlos ATR 0K087 42815 SDM G05005 72616

SCHULZE Erika ATR 0K082 31245 SDM G05005 74037

GROSS Stefanie ATR 0K010 40681 SDM G05006 73316

VAN DER VELDEN Jan ATR 0K078 44382 SDM G05005 74037

MATIC Bozica ATR 0K080 34084 SDM G05005 74037

FIORELLO REINA Grazia ATR 0K010 42425 SDM G05006 72595

CAMASOIU Oana ATR 0K078 40755 SDM G05005 72616

GAUFILLET Karine ATR 0K008 40603 SDM G05006 73316
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III. EMPL'S SAGSOMRÅDER

Uddrag af forretningsordenens bilag VI: De stående udvalgs sagsområder

VII Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1. beskæftigelsespolitik og alle aspekter af social- og arbejdsmarkedspolitik såsom 
arbejdsvilkår, social sikring og social beskyttelse 

2. foranstaltninger vedrørende sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen

3. Den Europæiske Socialfond

4. erhvervsuddannelsespolitik, herunder faglige kvalifikationer

5. arbejdstagernes og pensionisternes fri bevægelighed 

6. arbejdsmarkedsdialogen 

7. enhver form for forskelsbehandling på arbejdspladsen og arbejdsmarkedet med 
undtagelse af forskelsbehandling på grund af køn

8. forbindelserne med: 

 Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop),

 Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

 Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut

 Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

samt forbindelserne med andre relevante EU-organer og internationale organisationer. 
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IV. OVERSIGT OVER DE TIDLIGERE VIGTIGSTE POLITISKE SPØRGSMÅL INDEN 
FOR EMPL'S SAGSOMRÅDER

Ved at klikke på de forskellige nedenstående emner får du adgang til det relevante emneblad.

Formålet med emnebladene er at skabe et overblik over den europæiske integrationsproces og 
Europa-Parlamentets bidrag til denne proces. Onlineversionen af emnebladene, som du finder 
her, revideres og ajourføres – om nødvendigt – hvert kvartal. Emnebladene eksister også i 
papirudgave på seks sprog (EN, FR, DE, ES, IT og PL) og på en flersproget cd-rom. Den 
seneste udgave omfatter de ændringer, der er sket med de seneste traktater og henviser om 
nødvendigt til Lissabontraktaten.

1 Social- og beskæftigelsespolitik: Generelle principper

2 Den Europæiske Socialfond

3 Beskæftigelsespolitik

4 Social sikring i andre medlemsstater i EU

5 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

6 Arbejdsmarkedsdialogen: information, høring og inddragelse af arbejdstagere

7 Lige muligheder for mænd og kvinder

8 Ikke-forskelsbehandling og social integration af sårbare grupper
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- Den Europæiske Socialfond

- Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen



CM\786091DA.doc 13/226 PE427.042v01-00

DA

1. Temaafdelingsoversigt

Generaldirektoratet for Interne Politikker
Direktorat A - Økonomisk og Videnskabelig Politik

Baggrund

Udarbejdet af temaafdeling A: Økonomisk og Videnskabelig Politik

"Parlamentets resultater i den sjette valgperiode 2004-2009
på beskæftigelsesområdet"

1. Indledning

Fremme af økonomiske og sociale fremskridt og et højt beskæftigelsesniveau er nøgleprioriteter 
for EU (EU-traktatens artikel 2). Siden 1997 har grundpillen i den europæiske 
beskæftigelsespolitik været den europæiske beskæftigelsesstrategi, der er en del af 
Lissabonstrategien (og som vil gøre EU til "den mest konkurrencedygtige og dynamiske 
videnbaserede økonomi i verden, en økonomi, der kan skabe en holdbar økonomisk vækst med 
flere og bedre job og større social samhørighed samt respekt for miljøet") fra 2000. De vigtigste 
mål er at skabe et højt beskæftigelsesniveau og bekæmpe arbejdsløshed. Til trods for at 
medlemsstaterne har enekompetence, hvad angår beskæftigelsespolitik, har de forpligtet sig til at 
samordne deres beskæftigelsespolitik på fællesskabsplan (EU-traktatens artikel 125) og fastsætte 
en række fælles målsætninger gennem den såkaldte åbne koordinationsmetode. Retningslinjerne 
for beskæftigelsen og andre programmer og instrumenter, såsom Den Europæiske Socialfond, 
PROGRESS og EURES-nettet støtter vigtige prioriteter i den europæiske beskæftigelsesstrategi 
og er udformet til at bidrage til at skabe vækst og beskæftigelse. EU investerer et betydeligt 
beløb i at fremme beskæftigelse og forbedre de sociale forhold. Den Europæiske Socialfond 
(ESF) hjælper som EU's vigtigste finansielle instrument folk til at forbedre deres kundskaber og 
dermed også deres jobmuligheder.

Siden 2003 har den europæiske beskæftigelsesstrategi været tættere forbundet med de 
overordnede økonomiske retningslinjer og Lissabonstrategien. En analyse af Lissabonstrategien i 
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2004 viste, at strategien ikke gav de forventede resultater, og den blev derfor revideret og 
omformuleret, således at den lægger vægt på vækst og beskæftigelse. Strategien er blevet 
strømlinet, hvilket fremgår af gennemførelsespakken med integrerede retningslinjer (herunder 
makro- og mikroøkonomiske samt retningslinjerne for beskæftigelsen) og vedtaget som en
flerårig tidsramme for en periode på tre år.

Globalisering, hurtig teknologisk udvikling og øget konkurrence har grundlæggende set ændret 
arbejdsmarkedet i EU og haft en indvirkning på arbejdsretten og arbejdsmarkedets parters rolle. 
En mere åben verdensøkonomi, den aldrende befolkning i EU og behovet for at bekæmpe 
klimaændringer har været hovedårsagen til omstruktureringen af virksomheder i EU. Selv om 
Parlamentet gav sit samtykke til foregribelse og forvaltning af samt opfølgning på 
omstruktureringsprocesser, bør der kun gennemføres omstruktureringer i behørigt begrundede 
tilfælde, som kræver de involverede parters aktive deltagelse. 
Til trods for at fleksibilitet har været på EU's dagsorden siden Delors' hvidbog om vækst, 
konkurrenceevne og beskæftigelse i 1993, blev det først rigtig vigtigt med drøftelsen om 
flexicurity i 2004. For at opnå en god balance mellem fleksibilitet og sikkerhed er flexicurity 
baseret på fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet, effektive aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, 
der gør det muligt for arbejdstagerne at håndtere ændringer (hurtig omstilling til et nyt job efter i 
en periode at have været arbejdsløs), hensigtsmæssige ordninger for livslang læring og moderne 
sociale sikringsordninger, der garanterer indkomst og letter mobilitet. 
Et andet emne, der blev drøftet var bekæmpelse af sort arbejde og undergrundsøkonomi, der 
skader økonomien og hindrer beskyttelse af arbejdstagerne. Parlamentet traf som følge af ILO's 
dagsorden for anstændigt arbejde foranstaltninger for at forbedre arbejdsvilkårene, den sociale 
sikring, den sociale dialog og ligestillingen mellem kønnene.

2. Parlamentets resultater i perioden 2004-2009

Parlamentets indflydelse varierer alt efter instrumenter og politikområder. Hvad angår 
beskæftigelse, er Parlamentets muligheder for at gribe ind mere begrænsede i forhold til andre 
politikområder, f.eks. arbejdsvilkår og arbejdsmæssig sundhed og sikkerhed, eftersom den åbne 
koordinationsmetode og Kommissionens meddelelser er vigtige instrumenter som følge af 
subsidiaritetsprincippet. Finansielle instrumenter såsom Den Europæiske Socialfond, Den 
Europæiske Garantifond for Landbruget og andre fællesskabsprogrammer bygger på den fælles 
beslutningsprocedure, mens Parlamentet blot skal høres, hvad angår 
beskæftigelsesretningslinjerne. Andre politikområder, f.eks. omstrukturering, socialpolitiske 
dagsordener, flexicurity, sort arbejde osv. behandles i Kommissionens meddelelser og i "blød 
lovgivning" såsom retningslinjer, hvor Parlamentet bidrager med ikke-lovgivningsmæssige 
beslutninger.

Europa-Parlamentet har kun en begrænset rolle, hvad angår udvikling af og kontrol med 
Lissabon-dagsordenen. Dets udvalgsstruktur, der ikke er tilpasset til strategiens udvidede 
anvendelsesområde bidrager til denne problematik. Ifølge en undersøgelse, der er udført på 
Parlamentets vegne, om gennemførelsen af de integrerede retningslinjer1, kan det øge 
Parlamentets indflydelse, hvis Lissabonkoordinationsgruppen styrkes. 

                                               
1 Undersøgelse om gennemførelse af de integrerede retningslinjer i perioden 2006/2007 
udarbejdet af CEPS (Centre for European Policy Studies) på Europa-Parlamentets vegne (2007)
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Parlamentet har i henhold til traktaten2 ret til at blive hørt om forslagene til 
beskæftigelsesretningslinjer for medlemmernes beskæftigelsespolitik. Hvad angår de 
proceduremæssige aspekter, har Parlamentet adskillige gange (senest i sin beslutning om 
retningslinjerne for beskæftigelsen i 2009) klaget over, at retten til høring ikke er blevet 
overholdt, fordi den aktivitetskalender, der har været brugt siden 2003 ikke gør det muligt at tage 
hensyn til Parlamentets holdning til beskæftigelsesretningslinjerne inden Det Europæiske Råds 
forårsmøde. På den anden side er høringsperioden i mellemtiden gradvist blevet forkortet, 
navnlig siden strømliningen af beskæftigelsesretningslinjerne med makro- og mikroøkonomiske 
aspekter i ét enkelt dokument. Hvad angår politikindhold, understregede Parlamentet3, at 
Lissabonstrategien ikke altid været til fordel for alle europæiske borgere, idet måske har skabt 
flere, men ikke altid bedre job ("fattige arbejdstagere"), og idet den har skabt mere fattigdom, 
navnlig børnefattigdom. De sociale dimensioner af Lissabonstrategien samt jobkvaliteten bør 
styrkes. Parlamentet anbefaler, at der indarbejdes en afbalanceret flexicurity-tilgang i 
beskæftigelsesretningslinjerne. 
Parlamentet understregede i sin betænkning om grønbogen om modernisering af arbejdsretten 
med henblik på tackling af det 21. århundredes udfordringer, at arbejdsrettens nye formål er 
at regulere konflikter mellem arbejdstagere ("insidere") og arbejdsløse og atypiske arbejdstagere 
("outsiders").

Parlamentet mener ikke, at grønbogen i tilstrækkelig grad anerkender arbejdsrettens kollektive 
dimension, eftersom den hovedsageligt fokuserer på det personlige aspekt af arbejdsretten frem 
for det kollektive aspekt. 

Ifølge Parlamentet burde Rådet have vedtaget mere afbalancerede principper for flexicurity
med henblik på at skabe kvalitetsjob og styrke den europæiske sociale model. Parlamentet 
anmodede Kommissionen om at foreslå et begrænset antal kvalitative indikatorer for kvalitetsjob 
som et supplement til de indikatorer, der blev fastsat i 2001. Parlamentet er dog imod at indføre 
en indikator for, "hvor strenge bestemmelserne om beskæftigelsessikkerheden skal være", som 
foreslået af Kommissionen. Lovgivningen vedrørende ligestilling mellem kønnene har ikke hidtil 
levet op til målsætningerne. Lønforskellene mellem mænd og kvinder, foreningen af arbejds- og 
familieliv og børnepasningsordninger er derfor stadig et stort problem for europæiske 
arbejdstagere. Der bør være fælles principper for flexicurity for alle former for 
ansættelseskontrakter på grundlag af grundlæggende rettigheder for alle arbejdstagere. 

Europa-Parlamentet har haft en tendens til at være mere generøst end Kommissionen, hvad angår 
finansielle EU-instrumenter. Europa-Parlamentet tildelte supplerende midler til PROGRESS-
programmet for beskæftigelse og social solidaritet, programmet for livslang læring for perioden 
2007-2013 og handlingsprogrammet for unge (2007-2013). Parlamentet påvirkede på en effektiv 
måde Den Europæiske Socialfond, der blev omstruktureret til et vigtigt redskab til 
gennemførelse af den europæiske beskæftigelsesstrategi samt Den Europæiske Fond for 
Tilpasning til Globaliseringen for bedre at kunne støtte arbejdstagere, der bliver afskediget som 
følge af globaliseringen. Parlamentet bidrog desuden i høj grad til at forhøje støtten for at 
afhjælpe krisen, da ESF og Den Europæiske Garantifond for Landbruget blev revideret i 2009.

                                               
2 (I henhold til EU-traktatens artikel 128, stk. 2, fastlægger Rådet på grundlag af Det 
Europæiske Råds konklusioner efter høring af Europa-Parlamentet retningslinjer.)
3 Parlamentets betænkning om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker 
2008-2010, 2008 (ordfører Van Lancker)
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I sin beslutning om den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden for 2008 opfordrer 
Parlamentet Kommissionen til at fremme brugen af nye former for arbejdstilrettelæggelse, hindre 
at unge forlader skolen for tidligt, modernisere arbejdsløshedsydelser, forhøje familietillæg og 
fremme flexicurity og øge den sociale dialog. Det understregede, at virkningerne af indvandring 
på demografiske ændringer på lang sigt er usikker. Parlamentet mener, at EU bør sigte mod en 
globaliseringsproces, som er mere socialt inddragende og økonomisk og miljømæssigt 
bæredygtig. Det foreslår, at strukturfondenes potentiale styrkes gennem forenkling, fleksibilitet 
og forbedring af procedurer. 

I den sjette valgperiode har Parlamentet truffet vigtige foranstaltninger med mere vidtrækkende 
og generelle konsekvenser, hvad angår social sikring, som er et meget vigtigt område for 
Parlamentet, end nogen sinde før: f.eks. et direktiv vedrørende social beskyttelse i forbindelse 
med nye former for beskæftigelse (bort set fra vikararbejde), social klausul, der kan indsættes i 
internationale aftaler og et direktiv til beskyttelse af arbejdstageres rettigheder i tilfælde af 
omstrukturering.

3. Fremtidsperspektiver

Af beslutningen om en europæisk økonomisk genopretningsplan4 til afhjælpning af den 
finansielle krise og den økonomiske afmatning fremgår det, at Parlamentet mener, at krisen 
kan åbne mulighed for investeringer i grøn teknologi for at øge beskæftigelsen og bekæmpe de 
negative virkninger af klimaændringer. Miljøpolitikken forventes at have en positiv indflydelse 
på antallet af personer i arbejde.5 Der vil sandsynligvis blive skabt arbejdspladser inden for 
vedvarende energi gennem energibesparelser/bygningsisolering og investeringer i rene biler. 
Europa-Parlamentet gik ind for at styrke synergieffekterne mellem Lissabonstrategien og klima-
og energidagsordenen6. Fremme af investering i teknologier med lave kulstofemissioner og 
energieffektivitetsforanstaltninger vil samtidig fremme Europas konkurrenceevne, Europas 
energisikkerhed og klimadagsorden og jobskabelse.

Lissabonstrategien efter 2010 vil blive drøftet i begyndelsen af den syvende valgperiode. Hvis 
Lissabontraktaten (traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde) bliver vedtaget, vil de 
nationale parlamenter få en større rolle i Lissabonstrategien, og de vil fremover skulle høres om 
beskæftigelsesretningslinjerne. En af de ting, som Parlamentet er mest bekymret over, er, 
hvordan der kan skabes en bedre balance mellem vækst, beskæftigelse og social integration, samt 
behovet for at inddrage socialpolitik og ligestilling i strategien. 

I en globaliseret verden er Europa nødt til at omdefinere sin status og tage hensyn til de 
europæiske borgeres bekymringer. Forskere foreslår, at EU i forbindelse med Lissabonstrategien 
efter 2010 etablerer en social dimension i den internationale handelspolitik, herunder 
grundlæggende bestemmelser om arbejdsvilkår i den generelle præferenceordning eller i 
forhandlingerne og bilaterale aftaler. Der bør fastsættes en ny udviklingsdagsorden i samarbejde 
med multinationale institutioner og tages stærkere initiativer. Debatten bør bl.a. handle om, 
hvordan der fastsættes bestemmelser, som sætter hele verdens befolkning i stand til at drage 

                                               
4 Parlamentets beslutning om en europæisk økonomisk genopretningsplan (P6_TA(2009)0123).
5 OECD - miljø og beskæftigelse: en undersøgelse af 17. maj 2004.
6 Kommissionen, "En europæisk økonomisk genopretningsplan" KOM(2008)0800.
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nytte af globaliseringen. 

I de næste årtier vil de demografiske ændringer forandre EU. F.eks. vil længere levealder, 
lav fertilitet og indvandring være nøgleaspekter. I mange medlemsstater vil den aldrende 
befolkning drastisk ændre ældrebyrden. Dette vil betyde højere udgifter til læge- og socialhjælp, 
og det vil have en væsentlig indflydelse på de offentlige finanser og på arbejdsstyrkens 
sammensætning. Det er nødvendigt at gennemføre omfattende reformer af de sociale 
sikringsordninger, arbejdsmarkederne og uddannelsessystemerne for at vende disse tendenser 
eller i det mindste for at kunne håndtere konsekvenserne. Udviklingen på arbejdsmarkedet har en 
indvirkning på de sociale sikringsordningers og pensionernes holdbarhed. Løsningen har vist sig 
at være øget deltagelse blandt ældre mennesker og kvinder, som den primære kilde til en 
forøgelse af arbejdsstyrken, samt øget indvandring. Der kan kompenseres for manglen på 
arbejdskraft gennem øget indvandring, hvilket dog blot forværrer integrationsproblemerne. For 
at regulere adgangen til arbejdsmarkedet bør indvandringspolitikken og -procedurerne fremover 
samordnes bedre på EU-plan. Til trods for at indvandringsanliggender hidtil er blevet behandlet 
under retlige og indre anliggender, omfatter denne politik et stærkt arbejdsmarkedsaspekt, 
hvilket fremgår af den europæiske pagt om indvandring og asyl. Parlamentet vil også skulle 
behandle denne særlige dimension af indvandring under hensyntagen til virksomhederne og 
ansættelsesforholdene som det afgørende element. 

Det vil være vigtigt, at Europa-Parlamentet tidligt fastsætter sine prioriteter for de integrerede 
retningslinjer og indleder en dialog med de andre institutioner, men også med andre 
interessenter. Parlamentet kan benytte lejligheden til at gå i spidsen for debatten om, hvordan 
Lissabondagsordenen bør være forbundet med andre vigtige strategier og forpligtelser på 
europæisk plan, herunder bæredygtig udvikling, energipolitik og håndtering af problemer 
vedrørende den aldrende befolkning samt socialpolitik. For at styrke Parlamentets ret til at blive 
hørt, hvad angår beskæftigelsesretningslinjerne, bør Parlamentet nå frem til en fælles forståelse 
med Rådet og Kommissionen for at kunne fremlægge sin holdning i rette tid ved at respektere 
høringen af de nationale parlamenter. En interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, 
Kommissionen og Rådet vil sandsynligvis være et hensigtsmæssigt instrument.

Det forventes, at der vil blive gennemført forhandlinger om de nye forordninger om 
strukturfondene 2014-2020 i den anden halvdel af den 7. valgperiode. Krisen vil blive efterfulgt 
at en periode med intense tilpasninger i virksomheder og i visse sektorer, hvilket vil præge 
situationen efter krisen i den 7. valgperiode. Arbejdsløsheden vil stige til hidtil usete højder, 
hvilket vil kræve, at medlemsstaterne træffer samordnede foranstaltninger- Til trods for at der 
ikke forventes at blive lovgivet om disse emner, kan der finde drøftelser sted om reformen af 
Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen og de opnåede resultater. 

I 2008 vedtog Kommissionen en pakke, som skulle bidrage til gennemførelsen af den 
europæiske økonomiske genopretningsplan i forbindelse med Lissabonstrategien. Der kan 
forventes flere drøftelser om pakkens indhold inden for den nærmeste fremtid, herunder i) en 
rapport om situationen på det i indre marked, ii) en revision af Den Europæiske Fond for 
Tilpasning til Globaliseringen (etableret i den 6. valgperiode) for at sikre, at den i videst mulige 
omfang øger mulighederne for at hjælpe folk tilbage på arbejdsmarkedet, iii) adskillige 
meddelelser, såsom “nye kvalifikationer til nye job” med en første vurdering af kompetence- og 
jobkrav i EU frem til 2020, iv) en meddelelse om både de umiddelbare prioriteter, hvad angår 
samarbejde om uddannelse og erhvervsuddannelse for perioden 2009-2010 og udfordringer på 
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lang sigt, v) en meddelelse om, hvordan samhørighedspolitikken kan gennemføres bedre i 
medlemsstaterne for at stimulere økonomien på kort sigt, vi) en meddelelse om de eksterne 
aspekter af Lissabonstrategien med forslag til, hvordan EU kan forbedre det internationale 
lovgivningsmæssige samarbejde og sikre fair og åben adgang til markeder i tredje lande.

Beskæftigelsesdelen af den europæiske genopretningsplan er blevet suppleret af en anmodning 
fra Kommissionen gennem en meddelelse til Det Europæiske Råds møde i juni 2009 om ”den 
fælles forpligtelse til at løfte beskæftigelsen”. Tre prioriterede handlingsområder, som foreslået 
af Kommissionen på grundlag af topmødet om beskæftigelse den 7. maj, er opretholdelse af 
beskæftigelsen, jobskabelse og fremme af mobilitet, opgradering af kvalifikationer og matchning 
af arbejdsmarkedets behov og øget adgang til beskæftigelse.

Hvis Lissabontraktaten træder i kraft, vil den øge betydningen af målsætningen for 
beskæftigelse ved at indføje fuld beskæftigelse og sociale fremskridt som et mål (artikel 3, stk. 
3). Afsnit VIII, artikel 145-150, vil blive et kapitel om beskæftigelse, men det vil forblive 
uændret med undtagelse af artikel 130, stk. 1, hvoraf det fremgår, at beskæftigelsesudvalget vil 
blive nedsat af Rådet, der træffer afgørelse med simpelt flertal. Den Europæiske Unions charter 
om grundlæggende rettigheder vil blive juridisk bindende i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet i henhold til generelle bestemmelser i charterets afsnit VII og bidrage til 
at styrke beskæftigelses- og socialpolitikken. ”Den sociale klausul” i udkastet til 
Lissabontraktaten (artikel 5, litra a) vil bidrage til at styrke beskæftigelsespolitikken, eftersom 
det fremgår, at EU ”ved fastlæggelsen og gennemførelsen af sine politikker og aktiviteter tager 
(…) hensyn til de krav, der er knyttet til fremme af et højt beskæftigelsesniveau, sikring af 
passende social beskyttelse, bekæmpelse af social udstødelse samt et højt niveau for uddannelse, 
erhvervsuddannelse og beskyttelse af menneskers sundhed.”
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2. Procedureoversigt

Retningslinjer for beskæftigelsen 2005-2008: Iter nr. EMPL/6/26100

Dato for meddelelse i EP

Procedurenummer 2005/0057(CNS)

Retsgrundlag

Administrator Elke Ballon

Ordfører/rådgivende ordfører Mato Adrover 

PPE: GUE: 
PSE: IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Skyggeordførere

V/ALE: NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)
Rådgivende udvalg: FEMM

Baggrundsinformation Retningslinjerne for beskæftigelsen som en del af en ny periode

Kommissionen forelagde i et ledsagende dokument til meddelelsen til Det 
Europæiske Råds forårsmøde 2005 (SEK(2005)0193) en ny integreret cyklus for 
samordning af økonomi og beskæftigelse.

De overordnede økonomiske retningslinjer og retningslinjerne for beskæftigelsen 
er integreret i en ”pakke af integrerede retningslinjer”. Fra og med 2005 vil de 
overordnede økonomiske retningslinjer og retningslinjerne for beskæftigelsen 
blive vedtaget som en pakke. Dette vil blive starten på en samordningscyklus på 
tre år (2005-2008). Der vil blive gennemført en såkaldt ”let” gennemgang i de 
første to år (2006 og 2007) og en mere grundig gennemgang i 2008.

Ordførerens holdning - arbejdsdokument

Ordføreren har til hensigt at lægge vægt på følgende områder i sin betænkning:

- behovet for foranstaltninger til integrering af befolkningsgrupper, hvis 
deltagelse i arbejdsmarkedet er for lav: kvinder, ældre, unge og handicappede

- forbedring af jobkvaliteten ved at fastsætte politikker for uddannelse og 
livslang læring, fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og begrænse 
risici på arbejdspladsen, hvad angår sundhed og sikkerhed

- gennemførelsen i medlemsstaterne af direktiv 2000/78/EF om ligebehandling 
og ikke-forskelsbehandling

- en administrativ, finansiel og beskatningsmæssig ramme til fordel for SMV'er
- aktiv beskæftigelsespolitik

Kommissionens forslag (KOM(2005)0141)

Kommissionen begrænser antallet af beskæftigelsesretningslinjer til 8:

At gennemføre beskæftigelsespolitikker, der sigter mod fuld beskæftigelse, bedre 
kvalitet og produktivitet i arbejdet og styrket social og territorial 
samhørighed.
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At anlægge en livscyklustilgang til arbejdet.

At sørge for rummelige arbejdsmarkeder for jobsøgende og handicappede.

At afpasse arbejdsmarkedsbehovene bedre efter hinanden.

At skabe større fleksibilitet og samtidig sikkerhed i beskæftigelsen og begrænse 
opdelingen af arbejdsmarkedet.

At sørge for beskæftigelsesfremmende udvikling af løn og andre
arbejdskraftomkostninger.

At udvide og forbedre investering i menneskelig kapital.

At tilpasse uddannelsessystemerne til de nye kompetencekrav.

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0149/2005
P6_TA(2005)0203

26.5.2005

 Gennemførelsen af Lissabonmålene ligger stadig langt ude i fremtiden, og det 
vil kræve en langt større indsats at nå 2010-målene.

 Ændringsforslag til beskæftigelsesretningslinjerne, der skal omfatte følgende 
elementer:
o forening af arbejds- og familieliv
o fremme af social integration gennem erhvervsmæssig integration af 

ugunstigt stillede arbejdstagere, kvinder, unge og ældre
o fremme af livslang læring
o hensigtsmæssige foranstaltninger til afhjælpning af vedvarende arbejds-

og lønforskelle mellem mænd og kvinder
o foranstaltninger til fremme af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen
o fremme integrering personer, der har været udsat for vold i hjemmet, på 

arbejdsmarkedet
o fleksible arbejdsmodeller for mænd og kvinder, forældreorlov
o integration af indvandrere og udryddelse af alle former for 

forskelsbehandling og racisme
o fremme af et godt forhold mellem arbejdsmarkedets parter
o støtte til et tæt samarbejde mellem erhvervslivet og 

uddannelsesinstitutioner og forskningscentre
Medlemsstaterne skal aflægge rapporter om deres beskæftigelsespolitikker og 
resultaterne heraf, hvad angår beskæftigelsen generelt og blandt kvinder og ældre i 
særdeleshed.

Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)
Oeil-link Legislative Observatory 7 - 2005/0057 Procedure file

Beskæftigelse og produktivitet Iter nr. EMPL/6/23987

Dato for meddelelse i EP

                                               
7 Fra Det Lovgivningsmæssige Observationsorgan er der flere links til betænkninger, der er 
vedtaget på udvalgsplan, beslutninger, der er vedtaget på plenarforsamlingen og endelige 
retsakter.
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Procedurenummer 2004/2188(INI)

Retsgrundlag

Administrator Aurel Sava

Ordfører/rådgivende ordfører Ona Juknevičienė 

PPE: GUE: 
PSE: IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Skyggeordførere

V/ALE: NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)
Rådgivende udvalg: ECON, ITRE

Baggrundsinformation Arbejdsdokumentet er udarbejdet af Generaldirektoratet for Økonomiske og 
Finansielle Anliggender og Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale 
Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Ligestilling i fællesskab. Det omhandler 
forholdet mellem- de to elementer i den økonomiske vækst: vækst i beskæftigelsen 
og vækst i produktiviteten.  Hvis vi tager BNP pr. indbygger som et mål for 
levestandarden, er det hverken berettiget at fokusere udelukkende på vækst i 
beskæftigelse eller på vækst i produktiviteten. 

Beskæftigelsessituationen og produktivitetsstigningen i EU er gået i meget 
forskellige retninger i de senere år. Sammenlignet med første halvdel af 1990'erne 
er der i perioden 1996-2002 sket en væsentlig stigning i arbejdskraftens bidrag til 
væksten i EU's bruttonationalprodukt, men dette er desværre blevet modvirket af et 
fald i arbejdsproduktiviteten. Til sammenligning har USA været i stand til at 
kombinere en stærk beskæftigelsesmæssig udvikling med stigende 
arbejdsproduktivitet med det resultat, at BNP-væksten i perioden 1996-2002 var 
1 % højere end i EU. 

I dokumentet ses der på mulige forklaringer på de stadig større forskelle mellem 
USA’s og EU’s økonomi og på, hvordan EU kan forbedre både produktiviteten og 
beskæftigelsen. Det omhandler også spørgsmålet om, hvorvidt problemet skyldes 
de grundlæggende politiske rammer eller medlemsstaternes manglende evne til at 
gennemføre de reformer, der er nødvendige for at sætte handling bag løfterne

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0109/2005
P6_TA(2005)0240

9.6.2005

 opfordrer medlemsstaterne til at tage hånd om problemet med sort arbejde;
 opfordrer medlemsstaterne til at modernisere skattesystemerne og de sociale 

beskyttelsessystemer, så de kan tilpasses strukturelle ændringer på 
arbejdsmarkedet og fremme udviklingen af en faglært, uddannet og fleksibel 
arbejdsstyrke;

 opfordrer Kommissionen til at analysere ovenstående målsætninger og til at 
sende relevante rapporter til Europa-Parlamentet og Rådet om 
arbejdspladsernes kvalitet, arbejdsmarkedets effektivitet, produktiviteten, 
skattesystemerne og de sociale beskyttelsessystemer i forhold til alle 
økonomiske sektorer;

Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)
Oeil-link Legislative Observatory  - 2004/2188 Procedure file
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Omstruktureringer og beskæftigelse Iter nr. EMPL/6/30315

Dato for meddelelse i EP 27.10.2005

Procedurenummer 2005/2188(INI)

Retsgrundlag Artikel 45

Administrator Vanessa Aulehla

Ordfører/rådgivende ordfører Jean Louis Cottigny - PSE

PPE: Roselyne Bachelot GUE: Mary Lou Mc Donald
PSE: IND/DEM: 
ALDE: Jean Marie Beaupuy UEN: 

Skyggeordførere

V/ALE: Elisabeth Schroedter NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)

Vedtaget på EMPL-udvalgets møde den 26. januar 2006

Antal ændringsforslag 148 ÆF + 17 KOMP ÆF

Kontaktperson i Kommissionen Fernando Vasquez, GD EMPL

Tidsplan Behandling af udkast til betænkning den 4. oktober 2005
Frist for ændringsforslag den 19. oktober kl. 12.00
Behandling af ændringsforslag den 22. november 2005
Vedtagelse EMPL den 26. januar 2006
Plenarforsamling marts 2006

Baggrundsinformation I udkastet til betænkning af Cottigny henvises der til Kommissionens meddelelse 
om omstruktureringer og beskæftigelsen - Foregribende og ledsagende 
foranstaltninger til fremme af beskæftigelsen på baggrund af omstruktureringer på 
arbejdsmarkedet: Den Europæiske Unions rolle" (KOM(2005)120).

Meddelelsen omhandler spørgsmålene om omstrukturering og beskæftigelse og 
indleder samtidig anden fase i høringen om omstrukturering af virksomheder og 
de europæiske samarbejdsudvalg. Men dette er atypisk for anden fase i høringen 
uden konkrete lovforslag.

I meddelelsen foreslås det, at et af de konkrete initiativer, der skal træffes, er 
oprettelse af en risikojusteringsfond. Denne Pascal Lay-idé er inspireret af USA, 
eftersom sammenhængen mellem liberalisering og foranstaltninger til at afbøde de 
uønskede virkninger heraf er tydelig i USA, der altid har anset internationale 
handelsforhandlinger og iværksættelsen af dertil knyttede ledsageforanstaltninger 
som to sider af samme sag i den internationale integrationspolitik. 

Udkastet til betænkning og udvalgets feedback hidtil:

Ordføreren erfarede, at der var generel opbakning om bedre kontrol med 
strukturfondene, men også statsstøtte med henblik på at forhindre, at pengene 
anvendes til spekulative udflytninger.

Indledningsvis blev ordførerens bedømmelse af Kommissionens forslag om Den 
Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen og hans idéer til, hvordan en 
sådan fond kunne anvendes, anset for kontroversielle, men nu efter Det 
Europæiske Råds beslutning om at oprette en sådan fond uden for det finansielle 
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loft og med bevillingen på 3,5 mia. EUR for perioden 2007-2013 er der 
tilsyneladende en stabil fælles overenskomst med PPE.

Et af de mest kontroversielle forslag, han har fremsat, er at Kommissionen burde 
foreslå en revision af direktivet om europæiske samarbejdsudvalg, hvis 
arbejdsmarkedets parter ikke selv kan finde ud af fremsætte et forslag.

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0031/2006
P6_TA(2006)0088

 er enigt med Kommissionen i, at omstruktureringer ikke nødvendigvis er 
ensbetydende med sociale forringelser og store økonomiske tab, dog under 
forudsætning af at de foregribes korrekt, og at virksomhederne i dialog med 
fagforeningerne forstår at styre dem effektivt og hurtigt under hensyntagen til 
national sædvane og praksis, at virksomhedernes forebyggende 
foranstaltninger og det offentliges indsats bidrager til, at de gennemføres 
under gunstige betingelser, og at virksomhederne foregriber dem ved at 
videreuddanne deres arbejdstagere; mener, at disse betingelser ofte ikke er 
opfyldt;

 opfordrer Kommissionen til at forelægge et forslag til fjortende direktiv på 
det selskabsretlige område om grænseoverskridende overførsel af 
kapitalselskabers hjemsted, hvor det sikres, at overførslen af hjemstedet ikke 
svækker arbejdstagernes rettigheder; 

 anmoder om bedre kontrol med og sporing af anvendelsen af 
fællesskabsmidler for at forhindre, at de kan anvendes til finansiering af 
udflytninger; anmoder navnlig om, at virksomheder, der modtager støtte fra 
EU's fonde, og som helt eller delvist udflytter deres produktion, ikke kan 
modtage fællesskabsstøtte i en periode på syv år og kan blive mødt med krav 
om tilbagebetaling af støtten, så det sikres, at denne bindes geografisk;

 fremhæver den etablerede fællesskabsrets afgørende betydning på det sociale 
område og navnlig vigtigheden af de eksisterende retsakter, som 
medlemsstaterne bør anvende fuldt ud og følge bedre op på; henviser til, at 
dette især gælder:
o direktiv 94/45/EF om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg 
o direktiv 98/59/EF om kollektive afskedigelser 
o direktiv 2001/23/EF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om 

varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af 
virksomheder eller bedrifter eller af dele af virksomheder eller bedrifter 

o direktiv 2002/14/EF om indførelse af en generel ramme for information 
og høring af arbejdstagerne;

 gentager sin anmodning til Kommissionen om at forelægge et forslag til 
ændring af direktiv 94/45/EF for at styrke arbejdstagernes rettigheder i 
koncerner af europæisk størrelse;

 anmoder Kommissionen om at fortsætte arbejdet med henblik på indførelse 
af en fællesskabsramme til beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder under 
omstruktureringer, anmoder Kommissionen om at forelægge et forslag til 
direktiv, hvis der ikke kommer en passende reaktion fra arbejdsmarkedets 
parter;

 kræver en reform af bestemmelserne om statsstøtte, så denne i størst mulig 
grad ydes inden for de områder, der bidrager mest til vækst og beskæftigelse, 
og det således undgås, at den anvendes til at finansiere uberettigede 
udflytninger eller omstruktureringer; 

 anmoder medlemsstaterne om hurtigt at fremme vedtagelsen af 
foranstaltninger til gensidig anerkendelse af eksamensbeviser for 
erhvervsuddannelse samt til godkendelse af atypiske kvalifikationer og 
anerkendelse af erfaring; 

 mener, at lønmodtagernes erhvervelse af kapitalandele i virksomheden kan 
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være et egnet middel til i højere grad at inddrage dem i de afgørelser, der går 
forud for omstruktureringer;

 anmoder Kommissionen om at foreslå, at der oprettes en europæisk 
informationsportal på internettet for borgere, lokale myndigheder, 
arbejdsmarkedets parter og berørte virksomheder, hvor de kan få oplysninger 
om omstruktureringsproblematikken, om de muligheder, der er for at 
foregribe og styre omstruktureringer, og om deres rettigheder (herunder 
adgang til forskellige former for støtte) samt forpligtelser.

Oeil-link Legislative Observatory  - 2005/2188 Procedure file

Retningslinjer for beskæftigelsen 2006 Iter nr. EMPL/6/33676

Dato for meddelelse i EP den 25. januar 2006
Procedurenummer 2006/0010(CNS)

Retsgrundlag EF-traktatens artikel 128, stk. 2

Administrator Elke Ballon

Ordfører/rådgivende ordfører Magda Kósáné Kovács

PPE: Ana Mato Adrover GUE:
PSE: IND/DEM:
ALDE: Elisabeth Lynne UEN:

Skyggeordførere

V/ALE: Elisabeth Schroedter NI:
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)

Betænkningen blev vedtaget den 21. marts 2006.

Antal ændringsforslag 3 + 17 + 2 KOMP + 2 MUNDTL

Rådgivende udvalg: -

Kontaktperson i Kommissionen Guido Vanderseypen

Kontaktperson i Rådet Mervi Hietanen

Tidsplan Forelæggelse af retningslinjerne
ved kommissær den 21./22. februar 2006
Udkast til betænkning/sidste dag
for indsendelse til oversættelse den 2. februar 2006
Drøftelse om udkastet til betænkning den 21. februar 2006
Frist for ændringsforslag den 28. februar 2006 kl. 12.00
Drøftelse af ændringsforslag den 20. marts 2006
Vedtagelse den 21. marts 2006
Plenarforsamling april 2006
Rådsmøde juni 2006

Baggrundsinformation De overordnede økonomiske retningslinjer og retningslinjerne for beskæftigelsen 
er integreret i en ”pakke af integrerede retningslinjer”. Siden 2005 er de 
overordnede økonomiske retningslinjer og retningslinjerne for beskæftigelsen 
blevet vedtaget som en pakke. Dette blev starten på en samordningscyklus på tre 
år (2005-2008). 
Der ville blive gennemført en såkaldt ”let” gennemgang i de første to år (2006 og 
2007) og en mere grundig gennemgang i 2008. 

Eftersom der i 2006 skulle gennemføres en "let" gennemgang, foreslår 
Kommissionen derfor, at retningslinjerne bevares i den form, de blev vedtaget i 
Rådet i juni 2005.
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Ordføreren har fremlagt tre ændringsforslag til betragtningerne i forslaget (ikke til 
selve retningslinjerne).
Hun lagde vægt på:
- retningslinjernes betydning i betragtning af udvidelsen af EU,
- arbejdstagernes frie bevægelighed
- hensigtsmæssige finansielle midler til gennemførelsen af retningslinjerne.

Medlemmerne har fremlagt 17 ændringsforslag. Tre af disse ændringsforslag 
vedrører selve beskæftigelsesretningslinjerne (ændringsforslag fra Schroedter).
Disse ændringsforslag blev ændret mundtligt som ændringsforslag til 
betragtningerne.

Ændringsforslagene til betragtningerne lægger vægt på medlemsstaternes 
gennemførelse af retningslinjerne, foranstaltninger til bekæmpelse af 
forskelsbehandling og ligestilling mellem kønnene, udviklingen af menneskelige 
ressourcer (erhvervsuddannelse, livslang læring) og behovet for, at der ydes en 
større indsats inden for forskning og udvikling og innovation.
Mødedokument: A6-0086/2006
P6_TA(2006)0119

Beslutningen blev vedtaget den 4. april 2006 sammen med  
9 ændringsforslag som i EMPL’s betænkning.

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Parlamentet er enigt med Kommissionens forslag om ikke at ændre 
beskæftigelsesretningslinjerne i 2006. Parlamentet bør dog ikke desto mindre 
spille en mere aktiv rolle i de mellemliggende år, navnlig hvad angår kontrollen 
med gennemførelsen.
Andre ændringsforslag til betragtningerne i forslaget vedrører:
 betydningen af at skabe beskæftigelse for sårbare samfundsgrupper, 

bekæmpe illegalt arbejde, vurdere ligestilling og lige muligheder for kvinder 
og mænd på grundlag af indikatorer

 effektiv gennemførelse og passende finansiering i medlemsstaterne
 en bredere vifte af støtteforanstaltninger for integration på arbejdsmarkedet
 eliminering af hindringer og begrænsninger for arbejdstagernes frie 

bevægelighed
 medlemsstaterne meddelelse af, hvilke mål de vil forfølge, når det gælder 

udgifter til forskning, innovation og udvikling.
Oeil-link Legislative Observatory  - 2006/0010 Procedure file

Den Europæiske Socialfond Iter nr. EMPL/6/36575

Dato for meddelelse i EP 13.6.2006

Procedurenummer 2004/0165(COD) II

Retsgrundlag EF-traktatens artikel 146.

Administrator Aurel Sava

Ordfører/rådgivende ordfører José Albino Silva Peneda

PPE: GUE: 
PSE: IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Skyggeordførere

V/ALE: NI: 
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Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)

andenbehandling: vedtaget i udvalget den 22. juni 2006

Rådgivende udvalg: REGI, FEMM, BUDG

Baggrundsinformation Udkastet til ESF-forordningen for 2007-2013 fastlægger målrettede 
rammebestemmelser for ESF i hele EU. 

Både under ”konvergens”-målet og målet om ”regional konkurrenceevne og 
beskæftigelse” vil ESF yde støtte med henblik på at forudse og styre den 
økonomiske og sociale udvikling. 
Støtten fra ESF vil blive koncentreret omkring fire prioriterede indsatsområder:
- forbedring af tilpasningsevnen hos arbejdstagere og virksomheder 
- forbedret adgang til beskæftigelse, forebyggelse af arbejdsløshed, forlængelse af 
den erhvervsaktive periode og hjælp til at få flere ind på arbejdsmarkedet 
- styrkelse af den sociale integrering ved at fremme integreringen af dårligt 
stillede personer på arbejdsmarkedet og ved at bekæmpe forskelsbehandling 
- og fremme af partnerskaber med henblik på reformer inden for beskæftigelse og 
integrering. 

I de mindst velstående regioner og medlemsstater vil fondens indsats blive 
koncentreret om fremme af strukturtilpasninger, vækst og jobskabelse. 

ESF vil ud over ovennævnte prioriterede opgaver under konvergensmålet også 
støtte aktiviteter, der tager sigte på at øge og forbedre investeringerne i 
menneskelige ressourcer, navnlig gennem forbedring af systemerne for almen og 
erhvervsfaglig uddannelse, og foranstaltninger, der tager sigte på at forbedre den 
institutionelle kapacitet og effektiviteten i den offentlige administration på 
nationalt, regionalt og lokalt plan.

På tilsvarende måde vil fremme af nyskabende aktiviteter og tværnationalt 
samarbejde blive fuldt integreret i ESF’s anvendelsesområde og indgå som et 
normalt led i de nationale og regionale operationelle programmer. ESF vil både 
under ”konvergens”-målet og målet om ”regional konkurrenceevne og 
beskæftigelse” prioritere finansieringen af tværnationalt samarbejde. 

Procedureaspekter

Kommissionen vedtog forslaget om Den Europæiske Socialfond den 14. juli 2004.

Europa-Parlamentet vedtog sin førstebehandlingsudtalelse den 6. juli 2005 og 
godkendte 85 ændringer.

Den 17. oktober 2005 vedtog Kommissionen et ændret forslag. Kommissionen 
godkendte helt eller delvist 58 ændringsforslag fra Parlamentet.

Siden den 25. januar 2006 har der fundet nogle uformelle drøftelser sted mellem 
det østrigske formandskab og José Albino Silva Peneda samt nogle 
skyggeordførere fra EMPL. Den seneste udveksling fandt sted den 23. marts med 
Kommissionens deltagelse.

José Albino Silva Peneda har regelmæssigt underrettet udvalget om disse 
uformelle drøftelser. På EMPL’s udvalgsmøde i april meddelte José Albino Silva 
Peneda, at alle EP-delegationens anmodninger var blevet fuldt ud indarbejdet i 
den tekst, som Rådets havde opnået politisk enighed om.

Den 5. maj 2006 vedtog Rådet (økofin) formelt set Rådets politiske aftale. Teksten 
svarer til det kompromis, der blev opnået under trepartsmødet den 23. marts 2006.

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Førstebehandling: 6.7.2005
Mødedokument: A6-0216/2005
P6_TA-2005(0281)
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Andenbehandling: 4.7.2006
Mødedokument: A6-0220/2006
P6_TA-2006(0285)

Fælles holdning vedtaget af Parlamentet uden ændringsforslag:
 konkrete henvisninger til EQUAL-erfaring, globalisering, demografiske 

ændringer og omstrukturering
 fremme af tværnationalt samarbejde, integration af økonomisk inaktive på 

arbejdsmarkedet, livslang læring
 særlige foranstaltninger for at øge beskæftigelsen af kvinder, indvandrere, 

handicappede, inaktive personer på over 40 år, asylansøgere og personer, der 
er gået tidligt ud af skolen

 særlige foranstaltninger for regionerne i den yderste periferi.
Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)

Ikrafttrædelse: 1.1.2007

Oeil-link Legislative Observatory  - 2004/0165 Procedure file

FREMSKRIDT Iter nr. EMPL/6/22787

Dato for meddelelse i EP 7.9.2006 (fælles holdning)

Procedurenummer 2004/0158(COD)***II

Retsgrundlag EF-traktatens artikel 127, stk. 2, artikel 129 og artikel 13, stk. 2 

Administrator Vanessa Aulehla

Ordfører/rådgivende ordfører Karin Jöns - PSE

Assistent Verena Bruckmann

PPE: Raymond Langendries GUE: Ilda Figueiredo
PSE: - IND/DEM: 
ALDE: Luigi Cocilovo UEN: 

Skyggeordførere

V/ALE: Jean Lambert NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)

vedtaget i udvalget (39 - 3 – 0)

Antal ændringsforslag ingen

Rådgivende udvalg: ingen

Kontaktperson i Kommissionen Nicolas Gibert-Morin

Kontaktperson i Rådet Christa Kammerhofer

Tidsplan Behandling af udkast til betænkning 
Frist for ændringsforslag
Behandling af ændringsforslag
Vedtagelse EMPL 13.9.2006
Plenarmøde 28.9.2006

Baggrundsinformation Den 19. april 2006 organiserede sekretariatet et møde mellem ordføreren Karin 
Jöns, skyggeordføreren og de politiske gruppers rådgivere med henblik på at 
drøfte og eventuelt blive enige om en fælles holdning vedrørende Kommissionens 
ændrede forslag og Rådets delvise politiske aftale om Progress-programmet.
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På dette møde blev det aftalt, at den delvise politiske aftale overordnet set er 
tilfredsstillende, eftersom en stor del af Parlamentets ændringsforslag fra 
førstebehandlingen blev overtaget. Der fandt en drøftelse sted om to 
ændringsforslag, der ikke blev overtaget hverken fra Kommissionen eller fra 
Rådet. Det ene handlede om komitologiudvalgsstrukturen, og det andet handlede 
om samfinansieringssatsen. Men det vurderedes, at det ville være umuligt at opnå 
et bedre resultat. Det blev derfor besluttet, at en eventuel drøftelse med Rådet 
primært skulle vedrøre artikel 17 og navnlig artikel 17, stk. 2, og artikel 17, stk. 4. 
Det blev besluttet, at Parlamentets holdning fra førstebehandlingen, hvad angår 
disse to punkter, burde bevares, og at det kun var en positiv reaktion fra Rådets 
side, der kunne får Parlamentet til at følge EF-traktatens artikel 251, stk. 2, litra a).

Karin Jöns aflagde rapport til udvalget om ordførerens og skyggeordførerens 
holdning på mødet den 19.-20. april.

Den 10. maj 2006 blev der afholdt et uformelt trepartsmøde om Progress. 

Følgende af de punkter, der blev taget op på dette møde, var af særlig interesse:
 Forhøjelsen på 100 mio. EUR (i 2004-priser) i forhold til Kommissionens 

forslag var der generelt set enighed om, og den blev anset for en reel succes, 
navnlig eftersom dette udgør den største forhøjelse under udgiftsområde 1a).

 I lyset af forhøjelsen og en opfattelse af, at det kun var nogle meget få 
punkter, som Parlamentet og Rådet kunne være uenige om, gav 
Kommissionen udtryk for en forhåbning om, at vedtagelsen af afgørelsen var 
nært forestående. Det var nødvendigt at igangsætte forberedelserne snarest 
muligt for at kunne gøre programmet operationelt fra den 1. januar 2007. 

 Det østrigske formandskab foreslog et kompromis, der svarede til begge de 
anmodninger, som ordføreren og skyggeordførerne fremsatte vedrørende 
artikel 17, stk. 2, og artikel 17, stk. 4.
a) Det foreslog at forhøje procentsatsen for afsnittet om social integration 

med 2 % og afsnittet om ligestilling mellem kønnene med 4 %, og tog 
indtil daværende tidspunkt hensyn til Parlamentets holdning fra 
førstebehandlingen. Endvidere foreslog det en forhøjelse under afsnittet 
om arbejdsvilkår og beskæftigelse på 2 % hver og således tage hensyn til 
adskillige delegationers holdning.

b) Det østrigske formandskab bemærkede, at der på denne måde ikke var 
nogle margener tilbage. Parlamentets anmodning ved førstebehandlingen 
om at kontrollere margenen er derfor ikke længere relevant. 

 Kommissionen gav udtryk for, at den støttede dette forslag, hvis det medførte 
en hurtig aftale.

 Parlamentets delegation, navnlig ordførerne Karin Jöns og Raymond 
Langendries var tilhængere af denne løsning. 

 Karin Jöns understregede betydningen af et andet anliggende, hun ønskede en 
afklaring omkring: Udtrykket "integrering af ligestillingsaspektet" (gender 
mainstreaming) anses for et teknisk begreb, i det mindste i Tyskland, og 
oversættes derfor ikke. Hun ønskede, at dette udtryk blev bevaret på alle 
sprog, hvor det anvendes i stor udstrækning og kan forstås. Kommissionen 
lovede at følge op på denne sag og undersøge, om dette udtryk skal 
oversættes eller ej på alle de officielle sprog. Rådet er åbent for en tilpasning 
af de forskellige sprogversioner alt efter resultatet af undersøgelsen. 

Den 17. maj 2006 indgik COREPER en aftale om afgørelsens ordlyd. I teksten er 
det kompromis, der blev foreslået af det østrigske formandskab den 10. maj, 
blevet indarbejdet. Det adskiller sig fra den delvise politiske aftale, idet det tager 
hensyn til den nye interinstitutionelle aftale, den fastsatte finansielle fordeling af 
udgifter under udgiftsområde 1a) og det kompromis, som det østrigske 
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formandskab forelagde for Parlamentets delegation på det uformelle trepartsmøde 
den 10. maj 2006. Parlamentets delegation var overordnet set tilfredse med 
kompromiset.

Den 18. juli 2006 vedtog Rådet en fælles holdning, der blev fremlagt på 
plenarmødet den 7. september 2006.

Den 13. september vedtog EMPL-udvalget en indstilling ved andenbehandling 
UDEN NOGEN ÆNDRINGSFORSLAG og vedtog således Rådets fælles 
holdning.

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Førstebehandling:
Mødedokument: A6-0199/2005
P6_TA(2005)0320

Andenbehandling:
Mødedokument: A6-0300/2006
P6_TA(2006)0580

Mål: PROGRESS-programmet dækker perioden 2007-2013 og vil fungere som 
grundlag for forskellige fællesskabsbevillinger. I dette program indgår fire 
specifikke EF-handlingsprogrammer, som på nuværende tidspunkt støtter 
gennemførelsen af den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden 
(bekæmpelse af forskelsbehandling, social integration, beskæftigelse og 
kønsligestilling), samt en række budgetposter, der vedrører arbejdsvilkår. 
Parlamentets prioriteter ved førstebehandlingen var:
 at forhøje den finansielle støtte i tråd med Parlamentets holdning om de 

finansielle overslag
 i højere grad at inddrage Parlamentet, hvad angår den foreslåede finansielle 

margen på 10 % og generelt set på en mere gennemsigtig måde fordele 
programmets årlige bevillinger mellem de 5 afdelinger

 at ændre komitologiproceduren 
 at opnå en bedre inddragelse af parlamentet i og kontrol med gennemførelsen 

og revision af programmet
 at fastsætte en bedre definition på, hvad programmet finansierer, og hvad det 

ikke finansierer, og at garantere overensstemmelse i forhold til andre EU-
programmer og -aktiviteter

 at overveje innovative tilgangsvinkler, gensidig læring og fastsættelse og 
udbredelse af bedste praksis, som vigtige aspekter af aktiviteterne inden for 
programmerne

 at sikre en bedre integrering af ligestillingsaspektet som et overordnet mål og 
princip for programmet

 at udtrykkeligt nævne støttemodtagerne på transnationalt, nationalt og lokalt 
plan

 at opnå en projektsamfinansiering på 90 % i stedet for 80 % fra 
Kommissionens side

 at øge udbredelsen af programmets resultater til berørte parter og 
offentligheden 

Den fælles holdning blev forelagt på plenarforsamlingen den 7. september 2006.
Den 27. september 2006 vedtog Parlamentet den fælles holdning uden 
ændringsforslag. 

Oeil-link Legislative Observatory  - 2004/0158 Procedure file

Den Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen

Iter nr. EMPL/6/34875
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Dato for meddelelse i EP 16 marts 2006

Procedurenummer 2006/0033(COD)

Retsgrundlag Artikel 251, stk. 2, og artikel 159, stk. 3 

Administrator Vanessa Aulehla

Ordfører/rådgivende ordfører Roselyne Bachelot-Narquin 

PPE: - GUE: Ilda Figueiredo, 45465
PSE: Jean-Louis Cottigny, 45703 IND/DEM: 
ALDE: Beaupuy, 45354 UEN: 

Skyggeordførere

V/ALE: Elisabeth Schroedter, 45234 NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)

Endelig betænkning vedtaget af udvalget den 31. oktober 2006

Antal ændringsforslag 166
Rådgivende udvalg: REGI:

Agneta Sturesson, 31405, rådgivende ordfører: Jamila Madeira, 45898
IMCO: ingen udtalelse
ITRE: 
Gai Oren, 41026; rådgivende ordfører: Vladimir Remek, 45131
ECON: 
Bettina Agathonos 42153; rådgivende ordfører: Donata Gottardi, 45881
BUDG: 
Beata Grzebieluch, 31317; rådgivende ordfører: Esko Seppanen, 45271
INTA: 
Roberto Bendini, 32574; rådgivende ordfører: Giulietto Chiesa, 45602

Kontaktpersoner i 
Kommissionen

Sebastian Stetter, 02 295 84 56
Fernando Vasquez, 02 296 58 67
Ana-Maria Noguera, 02 299 49 96
Mary Donelli, 02 296 03 32
Xavier Prats Monne, 02 296 12 30
Michael Ralph, 02 295 50 23

Tidsplan Behandling af udkast til betænkning 10.-11. juli
Frist for ændringsforslag 18. juli
Behandling af ændringsforslag 12.-13. september
Vedtagelse EMPL 26. oktober:
Plenarforsamling          november

Baggrundsinformation Med Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGAF) har EU til 
hensigt at vise sin solidaritet med de arbejdstagere, der bliver afskediget som følge 
af liberaliseringen af den internationale handel. Globaliseringsfonden yder støtte 
til arbejdstagere, og interventionerne vil være rettet mod geografiske områder. 
Støtten ydes til arbejdstagere, der bliver afskediget i de områder, der er hårdest 
ramt af forstyrrelserne i den økonomiske situation som følge af ændringerne i 
verdens handelsmønstre. Da økonomiske forstyrrelser kan forekomme i alle 
medlemsstater, små som store, er interventionerne fra Globaliseringsfonden 
tilgængelige for arbejdstagere i alle medlemsstater.

Især er det hensigten, at Globaliseringsfonden skal intervenere i tilfælde, hvor 
indgribende strukturelle ændringer i verdens handelsmønstre fører til alvorlige 
forstyrrelser i økonomien såsom udflytning af økonomiske aktiviteter til 
tredjelande, til massiv import eller til et gradvist tab af markedsandele for EU i en 
given sektor. Globaliseringsfonden har til formål at reintegrere arbejdstagere på 
arbejdsmarkedet. Den vil yde støtte i op til 18 måneder for at finansiere 
individualiserede støttetjenester som f.eks. bistand til jobsøgning, 
karrierevejledning, hjælp til genplacering, skræddersyet undervisning og 



CM\786091DA.doc 31/226 PE427.042v01-00

DA

genuddannelse og fremme af iværksætterånd. Den vil også yde midlertidig "i 
arbejde" finansiel støtte i form af omplaceringstilskud, indkomststøtte til dem, 
som deltager i uddannelse, supplerende løntilskud til arbejdstagere på over 50 
såvel som støtte til selvstændig erhvervsvirksomhed. 

Der er ikke afsat nogen særlige midler til Globaliseringsfonden i de finansielle 
overslag. Kommissionens forslag indeholder et maksimalt beløb på 500 mio. EUR 
årligt, som vil blive finansieret ved hjælp af underudnyttelse af bevillinger under 
andre lofter i budgettet og fra fællesskabsmidler, som er blevet frigivet.

 Dette forslag til forordning er konkretiseringen/opfølgningen af 
Cottignys betænkning om omstrukturering og beskæftigelse.

 Koordinatorerne vedtog at anmode om en undersøgelse af 
omstrukturering, som også vil undersøge Globaliseringsfonden rolle. 

Forslaget til en forordning om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning 
til Globaliseringen er baseret på EF-traktatens artikel 159, stk. 3, og skal vedtages 
i henhold til fælles beslutningsprocedure. 

Med Globaliseringsfonden har EU til hensigt at vise sin solidaritet med de 
arbejdstagere, der bliver afskediget som følge af strukturelle ændringer i verdens 
handelsmønstre. Støtten ydes til arbejdstagere, der bliver afskediget i de områder, 
der er hårdest ramt af forstyrrelserne i den økonomiske situation. I forslaget til 
EGAF foreslås støtte op til 18 måneder for at finansiere individualiseret bistand til 
jobsøgning, karrierevejledning, hjælp til genplacering, skræddersyet undervisning 
og genuddannelse og fremme af iværksætterånd. Den vil også yde midlertidig "i 
arbejde" finansiel støtte i form af omplaceringstilskud, indkomststøtte til dem, 
som deltager i uddannelse, supplerende løntilskud til arbejdstagere på over 50 
såvel som støtte til selvstændig erhvervsvirksomhed. 

Beløbet på 500 mio. EUR årligt er fastsat i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 
2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning. Den vil blive 
finansieret primært med fællesskabsmidler, som er blevet frigivet eller hvis dette 
ikke er tilstrækkeligt ved hjælp af underudnyttelse af bevillinger under andre 
lofter i budgettet.

EMPL behandlede forslaget fire gange. Ordføreren Bachelot-Narquin arbejdede 
faktisk på adskillige kompromisændringsforslag for at få et solidt 
afstemningsresultat i udvalget den 26. oktober.

Sekretariatet har indtil nu afholdt to møder mellem ordføreren, skyggeordføreren, 
de politiske gruppers rådgivere, Kommissionen og det finske formandskab. Det 
finske formandskab ville gerne vedtage en fælles holdning den 1. december og 
anmodede EP om, hvorvidt det ikke kunne rykke afstemningen frem til den første 
mødeperiode i november. Ordføreren og skyggeordførerne lod til at være 
interesseret i at indlede forhandlinger med det finske formandskab for snarest 
muligt at kunne præsentere en operationel fond. 

De kontroversielle punkter i EMPL-udvalget, men også med og i Rådet er:
-  Artikel 2: Interventionskriterier: Bachelot præsenterede et kompromis, som 

søgte at finde en balance mellem ønsket om at have kriterier, der tager 
hensyn til alle former for mulige nødsituationer og på den anden side 
hensynet til, at der kun er begrænsede midler til rådighed, og at det er vigtigt 
ikke at skabe falske forhåbninger.

- Artikel 3: Støtteberettigede foranstaltninger: om Globaliseringsfonden skulle 
finansiere løntilskud eller give finansielle tilskud for at blive på 
arbejdsmarkedet

- Artikel 5:  Ansøgninger: Hvor detaljeret skulle en medlemsstats ansøgning 
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være?
- Artikel 10: Fastlæggelse af den økonomiske støttes størrelse: Bør vi holde os 

til den foreslåede medfinansiering på 50 %?
Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0385/2006
P6_TA(2006)0560
Vedtaget den 13.12.2006

Aftale ved førstebehandlingen efter trepartsforhandlinger:
Hovedpunkter og resultater:
 Indførelse af en "beskyttelsesklausul" i artikel 2, der øremærker 15 % af 

fondens bevillinger til særlige omstændigheder og små arbejdsmarkeder
 Muligheden for fælles ansøgninger fra medlemsstater
 Forlængelse af referenceperioden for beregning af de 1000 afskedigelser i 

artikel 2, litra b), til ni måneder i stedet for de seks måneder, som Rådet 
havde anmodet om

 Fjernelse af det sekundære kriterium i artikel 2, litra a) og b) (henvisning til 
arbejdsløshedsprocent og en sektor, der udgør 1 % af beskæftigelsen i en 
region, der er berørt)

 Henvisningen til "særdeles små og mellemstore virksomheder" i artikel 2, 
litra b).

 Forhøjelsen af medfinansieringssatsen til 50 % (fra 40 %, der oprindeligt var 
foreslået af Rådet)

 Præcisering af, at der ydes ikke støtte fra Globaliseringsfonden til passive 
socialsikringsforanstaltninger

 Støtteberettigede mikrokreditforanstaltninger og komplementariteten med 
interventioner via strukturfondene,

 EP's formulering om ligestilling og ikke-forskelsbehandling
 Kommissionens forpligtelse til "snarest" at iværksætte budgetproceduren for 

godkendelse af betalinger og foretage udbetalinger "principielt inden for en 
frist på 15 dage" efter vedtagelsen af den relevante beslutning

 Oprettelse af et websted på alle EU-sprog for at give information om EGAF
 Medtagelse af kvantitative og kvalitative kriterier (fokusering på de opnåede 

resultater i årsrapporten).

BUDG-udvalget nåede frem til enighed med Rådet om IIA's bestemmelser med 
hensyn til opførelse af midlerne i reserven til fonden som foreslået af kommissær 
Grybauskaitè i hendes skrivelse til formand Borrell den 17. november 2006.

Forordningens ikrafttræden: 1. januar 2007
Oeil-link Legislative Observatory  - 2006/0033 Procedure file

Forslag til Rådets beslutning om retningslinjer for 
medlemsstaternes beskæftigelsespolitik

Iter nr. EMPL/6/44035

Dato for meddelelse i EP 17.1.2007

Procedurenummer 2006/0271(CNS)

Retsgrundlag EF-traktatens artikel 128, stk. 2

Administrator Elena Mainardi

Ordfører/rådgivende ordfører Jan Andersson

Skyggeordførere PPE: GUE: 
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PSE: IND/DEM: 
ALDE: Bernard Lehideux UEN: 
V/ALE: NI: 

Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)

Udkast til betænkning sendt til oversættelse den 18. december 2006
Afstemning i plenarforsamlingen (15. februar 2007)

Antal ændringsforslag ikke mulighed for ændringsforslag

Rådgivende udvalg: ITRE: ingen
FEMM : ingen
ECON: ingen

Kontaktpersoner i 
Kommissionen

Strauss, GD EMPL

Tidsplan Udkast til betænkning sendt til oversættelse 18. december 2006
Behandling af udkast til betænkning 23. januar 2007
Frist/behandling af æf. ingen ændringsforslag
Afstemning i udvalg: 24. januar 2007
Afstemning i plenarforsamling: 15. februar 2007

Baggrundsinformation Anderssons lovgivningsmæssige betænkning om forslag til Rådets beslutning om 
retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitik blev vedtaget 
enstemmigt.

Ordføreren og koordinatorerne for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 
Anliggender besluttede kun at fremsætte et "proceduremæssigt ændringsforslag" 
med henvisning til Parlamentets ret til en egentlig høring om de kommende 
retningslinjer for beskæftigelsespolitikken. Anmodningen tager hensyn til, at 
retningslinjerne for beskæftigelsespolitikken i 2008 kan blive ændret betydeligt, 
og i så fald bør Europa-Parlamentet sikres den nødvendige tid til fuldt ud at udøve 
sin rådgivende funktion i henhold til artikel 128, stk. 2, i traktaten om oprettelse af 
Det Europæiske Fællesskab.  

Den nye treårige styringscyklus, der blev indført i 2005 i forbindelse med 
revisionen af Lissabon-strategien, og som sammenholder retningslinjerne for 
beskæftigelse med de generelle økonomiske retningslinjer, giver medlemsstaterne 
mulighed for at skræddersy de nationale Lissabon-programmer og tilgodese deres 
nationale behov.

Kommissionens årlige evaluering af de nationale reformprogrammer viser, at 
beskæftigelsen er stigende og arbejdsløsheden faldende. Produktivitetsvæksten og 
jobkvaliteten ligger imidlertid fortsat under det niveau, EU har behov for. På trods 
af at gennemførelsesrapporterne viser, at medlemsstaterne har taget mange af de 
skridt, som er nødvendige for at gennemføre programmerne, er det kun få 
medlemsstater, der har valgt en fuldt integreret livscyklustilgang til 
beskæftigelsen. Der er behov for en yderligere indsats for at opnå sidste års 
målsætning om, at alle unge, som har afsluttet skolen eller universitetet, kan få 
tilbudt arbejde, uddannelse eller andre foranstaltninger, før de har været ledige i 
seks måneder.  Der er fortsat store kønsforskelle, og adgangen til børnepasning til 
en overkommelig pris er fortsat et problem i en række medlemsstater, hvilket gør 
det vanskeligere at forene arbejdsliv og familieliv.  Medlemsstaterne har desuden 
kun i begrænset omfang gjort fremskridt med at modernisere lovgivningen om 
sikkerhed i beskæftigelsen.

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0008/2007
P6_TA(2007)0048
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Den lovgivningsmæssige beslutning (P6_TA(2007)0048) blev vedtaget i 
plenarforsamlingen den 15. februar 2007.
Medlemmerne af Europa-Parlamentet besluttede kun at fremsætte et 
"proceduremæssigt ændringsforslag" med henvisning til Parlamentets ret til en 
egentlig høring om de kommende retningslinjer for beskæftigelsespolitikken. 
Anmodningen tager hensyn til, at retningslinjerne for beskæftigelsespolitikken i 
2008 kan blive ændret betydeligt, og i så fald bør Europa-Parlamentet sikres den 
nødvendige tid til fuldt ud at udøve sin rådgivende funktion i henhold til artikel 
128, stk. 2, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.  

Oeil-link Legislative Observatory  - 2006/0271 Procedure file

Kvartalsstatistikker over ledige stillinger i 
Fællesskabet

Iter nr. EMPL/6/47115

Dato for meddelelse i EP 15 marts 2007

Procedurenummer 2007/0033 (COD)

Retsgrundlag artikel 285, stk. 1

Administrator Jan van der Velden

Ordfører/rådgivende ordfører Alexandru Athanasiu - PSE

PPE: José Albino Silva Peneda GUE: 
PSE: - IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Skyggeordførere

V/ALE: Jean Lambert NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)

Aftale ved førstebehandlingen på plenarmødet den 14. november 2007.

Antal ændringsforslag 23

Kontaktperson i Kommissionen Aurora.Ortega-Sanchez (Eurostat, Enhed F2 - Arbejdsmarkedsstatistikker)
Marc Thyssen (administrator, sektion ECO, Det Europæiske Sociale og 
Økonomiske Udvalg); Susanna Florio (ordfører i EØSU) 

Kontaktperson i Rådet Mervi Hietanen, GD G II, Rådets sekretariat, 02 2818197
Tidsplan Frist for oversættelse 29. maj

Behandling af udkast til betænkning 26. juni
Frist for ændringsforslag 6. juli
Behandling af ændringsforslag 11. september
Afstemning i EMPL 12. september
Plenarforsamling 15. november 2007

Baggrundsinformation I forbindelse med den europæiske beskæftigelsesstrategi har Kommissionen behov 
for strukturelle kvartalsvise og årlige data om ledige stillinger til overvågning og 
analyse af omfanget af og strukturen i efterspørgslen efter arbejdskraft og til 
kortlægning af mangel på arbejdskraft, flaskehalse og uligevægt mellem udbud og 
efterspørgsel opdelt efter region, aktivitet og erhverv, som det fremgår af de 
integrerede retningslinjer for vækst og beskæftigelse (2005-2008). Der indsamles 
også statistikker over ledige stillinger til nationale formål til brug for de nationale 
myndigheder til at vurdere og overvåge arbejdsmarkedet og som grundlag for 
beslutninger vedrørende arbejdsmarkedspolitik.

Nationale data om ledige og besatte stillinger har været indsamlet siden 2003 i 
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henhold til en gentlemanaftale. I øjeblikket indberetter kun meget få lande årlige 
data med et meget uensartet detaljeringsniveau og begrænset sammenlignelighed. 
Vedtagelsen af forordningen vil sikre, at der udarbejdes harmoniserede 
kvartalsstatistikker af høj kvalitet til brug for sammenligninger mellem 
medlemsstaterne, og at der samtidig opnås kontinuitet og konsistens i 
indsamlingen af kvartalsdata.

Formålet med den foreslåede foranstaltning kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes 
af medlemsstaterne og kan bedre gennemføres på fællesskabsplan ved hjælp af en 
fællesskabsretsakt. Kommissionen kan koordinere den nødvendige harmonisering 
af de statistiske oplysninger på fællesskabsplan, mens medlemsstaterne kan stå for 
indsamlingen af data og udarbejdelse af sammenlignelige statistikker over ledige 
stillinger. Forordningen går ikke ud over det, der er nødvendigt for at nå målet.

En forordning er at foretrække som basisretsakt frem for et direktiv, da 
forordninger i modsætning til direktiver indfører samme lovgivning i hele 
Fællesskabet, således at medlemsstaterne ikke har beføjelse til kun at anvende 
bestemmelserne i et vist omfang eller selektivt og heller ikke kan vælge form og 
metoder til at nå målene. En forordning gælder desuden umiddelbart, hvilket 
betyder, at den ikke skal gennemføres i national ret, således at man undgår de 
forsinkelser, der er forbundet med gennemførelsen af direktiver i national 
lovgivning. Forordninger giver også bedre og hurtigere lovgivning.

Den økonomiske støtte vil blive finansieret over fællesskabsprogrammet for 
beskæftigelse og social solidaritet – Progress.

Resultat af afstemning i plenum Mødedokument: A6-0035/2007
P6_TA(2007)0530

Vedtaget den 15. november 2007
Vedtagelse af kompromisændringsforslag med støtte fra alle politiske grupper, 
formandskabet og Kommissionen.
Enighed ved førstebehandlingen
FORMÅL: at etablere et retsgrundlag for indsamling af kvartalsstatistikker over 
ledige stillinger i Fællesskabet.
INDHOLD: Denne forordning fastlægger bestemmelserne for regelmæssig 
udarbejdelse af kvartalsstatistikkerne over ledige stillinger i Fællesskabet.
De vigtigste elementer i Parlamentets ændringsforslag:

 De fremsendte statistikker sondrer så vidt muligt mellem tidsubegrænsede 
ledige stillinger og tidsbegrænsede ledige stillinger.

 Serviceydelser, som leveres til enkeltpersoner og familier i deres hjem eller 
andre steder, og som udføres statslige organer eller private organisationer.

 Der kan blive tale om yderligere finansiering til gennemførelsesarbejdet i 
forbindelse med de foranstaltninger, der vedtages som et resultat af 
gennemførelsesundersøgelserne.

 Offentliggørelse af statistiske data:
o De statistiske data, som indberettes af medlemsstaterne, samt en analyse 

af disse data offentliggøres regelmæssigt på Kommissionens websted 
(Eurostat).

o Medlemsstaterne offentliggør ligeledes disse data og reklamerer herfor, 
således at så mange EU-borgere som muligt får adgang til dem, bl.a. via 
Eures-portalen.

o Det bør især sikres, at erhvervsvejledningsinstanser og 
erhvervsuddannelsesorganer modtager disse data.

Ikrafttrædelse 24.6.2008
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Oeil-link Legislative Observatory: 2007/0033 Procedure file

Mod fælles principper for flexicurity: Iter nr. EMPL/6/51778

Dato for meddelelse i EP

Procedurenummer 2007/2209

Retsgrundlag Forretningsordenens art. 45

Administrator Jan van der Velden

Ordfører/rådgivende ordfører Ole Christensen (PSE)

PPE: José Silva Peneda GUE: Roberto Musacchio
PSE: - IND/DEM: 
ALDE: Bernard Lehideux UEN: 

Skyggeordførere

V/ALE: Elisabeth Schroedter NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)

Afstemning i plenarforsamlingen

Antal ændringsforslag 242

Rådgivende udvalg: JURI, FEMM, ECON, CULT, ITRE

Kontaktperson i Kommissionen Xavier Prats Monne (Dir. EMPL/D), Robert (kontorchef EMPL/D2); Egbert 
Holthuis (vicekontorchef EMPL/D2); Jos Kester (administrator, GD EMPL/D2)

Kontaktperson i Rådet Mervi Hietanen

Tidsplan Behandling af udkast til betænkning 11. september 2007:
Frist for ændringsforslag 19. september 2007:
Afstemning i JURI 19. november 2007

Afstemning i FEMM 5. november 2007
Afstemning i ECON 5. oktober 2007
Afstemning i CULT 4. oktober 2007

Afstemning i ITRE ingen udtalelse

Behandling af ændringsforslag 8. oktober 2007
Afstemning i EMPL 12. november 
(STR.ekstraord. møde)
Plenarforsamling 28. november 2007

Baggrundsinformation I meddelelsen defineres flexicurity som målet at skabe en situation, hvor 
sikkerhed og fleksibilitet kan understøtte hinanden.

Flexicuritypolitikker består af fire politikkomponenter: fleksible og sikre 
kontrakter, omfattende strategier for livslang læring,, effektive, aktive 
arbejdsmarkedspolitikker og moderne sociale sikringssystemer.

Selv om flexicuritypolitikker og –foranstaltninger skal afspejle de meget 
forskellige nationale forhold, står alle EU-medlemsstater over for samme 
udfordring vedrørende modernisering og tilpasning til globalisering og 
forandringer. Meddelelsen ønsker at fremme omfattende drøftelser mellem EU-
institutionerne, medlemsstaterne, arbejdsmarkedets parter og andre berørte parter, 
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således at Det Europæiske Råd inden udgangen af 2007 kan vedtage et sæt fælles 
principper for flexicurity. Disse fælles principper bør derefter blive en del af de 
integrerede retningslinjer for vækst og beskæftigelse, navnlig 
beskæftigelsesretningslinjerne (og dermed bør de blive en del af medlemsstaternes 
nationale reformprogrammer).
Kommissionen vil i de kommende årlige situationsrapporter fokusere sin 
undersøgelse på, i hvilket omfang medlemsstaterne udvikler omfattende 
flexicuritypolitikker. Kommissionen vil også fokusere på programmet for gensidig 
læring vedrørende flexicurity og vil opfordre arbejdsmarkedets parter i Europa til 
at indgå i en dialog på EU-plan og nationalt plan. 

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0446/2007
P6_TA(2007)0574

Vedtaget den 28.11.2007
 I beslutningen støttes begrebet flexicurity. Forskellen i forhold til meddelelsen 

er, at "fleksibel" erstattes med "smidig".
 I beslutningen foreslås, at Det Europæiske Råd i december 2007 vedtager et 

mere afbalanceret sæt fælles principper for flexicurity, der baseres på skabelse 
af kvalitetsjob og styrkelse af værdierne i den europæiske sociale model. I 
beslutningen fremhæves en række spørgsmål, som bedre bør afspejles i de 
fælles principper for flexicurity.

 I beslutningen opfordres Kommissionen til at foretage en cost-benefit-analyse 
vedrørende tilgange til flexicurity.

 I beslutningen er man modstander af, at der oprettes en ny indikator for, hvor 
strenge bestemmelserne om beskæftigelsessikkerheden er, som foreslået af 
Kommissionen.

 I beslutningen kan man ikke tilslutte sig Kommissionens skelnen mellem 
insidere og outsidere.

Oeil-link Legislative Observatory: 2007/2209 Procedure file

Medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker Iter nr. EMPL/6/53195

Dato for meddelelse i EP 31. januar 2008

Procedurenummer 2007/0300(CNS)

Retsgrundlag EF-traktatens artikel 128, stk. 2
Administrator Elena Mainardi

Ordfører/rådgivende ordfører Anne Van Lancker (PSE)

PPE: Elisabeth Morin GUE: Jiří Maštálka

ALDE: Ona Jukneviciene IND/DEM: /
V/ALE: Elisabeth Schroedter UEN: /

Skyggeordførere

NI: /
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)

Vedtaget den 20.5.2008

Antal ændringsforslag 153 ændringsforslag, hvoraf EMPL vedtog 9 kompromisændringsforslag

Rådgivende udvalg: FEMM: Claire Gibault (ALDE)

Kontaktperson i Kommissionen Prats Monné, direktør 
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Kontaktperson i Rådet

Tidsplan Behandling af udkast til betænkning: 25.-26. februar 2008
Frist for ændringsforslag 14. marts 2008, kl. 12.00
Behandling af ændringsforslag: 1.-2. april 2008
Vedtagelse i EMPL: 6. maj 2008
Forventet behandling i plenarforsamling: 20. maj 2008

Baggrundsinformation Kommissionens forslag til de integrerede retningslinjer for den næste cyklus 
(2008-2010)

I Kommissionens forslag, der blev vedtaget den 11. december 2007, opretholdes 
retningslinjerne uændret. Det er kun den ledsagende tekst, som ændres for at 
afspejle ændringen, at gennemførelsen fremhæves. Selv om der er bred enighed 
om, hvad der skal gøres, er reformerne ikke blevet gennemført i samme tempo. 
Det er ikke alle medlemsstaterne, der har iværksat reformer med samme 
beslutsomhed. Reformer på nogle områder, som f.eks. en indsats over for 
segmenteringen af arbejdsmarkedet, er sakket agterud.

Ordførerens holdning

Ordføreren mener, at de nuværende beskæftigelsesretningslinjer ikke behøver en 
fuldstændig revision, men snarere kræver nogle få specifikke ændringer med 
henblik på:
 styrkelse af den sociale dimension og Lissabonstrategiens synlighed
 fremme af en afbalanceret flexicurity-tilgang (i overensstemmelse med de 

europæiske arbejdsmarkedsparters fælles analyserapport om de vigtigste 
udfordringer, som Europas arbejdsmarkeder står over for (oktober 2007), 
Europa-Parlamentets beslutning om flexicurity (29. november 2007) og 
konklusionerne fra Rådet (EPSCO) om fælles principper for flexicurity (5.-6. 
december 2006).

 indførelse af en bestemmelse om aktiv social integration (kombination af 
passende indkomst, muligheder på arbejdsmarkedet og bedre adgang til 
kvalitetsfyldte sociale tjenester)

 vedføjelse af mål og benchmarks for at øge synligheden inden for rammerne af 
den europæiske beskæftigelsesstrategi som bilag til 
beskæftigelsesretningslinjerne.

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0172/2008
P6_TA(2008)0207

Vedtaget 20.5.2008 (584 for, 72 imod, 11 hverken for eller imod)
I forbindelse med ændringen af Kommissionens forslag til revision af 
beskæfrigelsesretningslinjerne opfordrede EP navnlig til:
 styrkelse af den sociale dimension i Lissabonstrategien
 en afbalanceret flexicurity-tilgang i forbindelse med beskæftigelse
 styrkelse af kønsdimensionen i retningslinje 18 ved at fremme en 

livscyklustilgang til arbejde
 regionale økonomiske, sociale og strukturelle investeringer for at forebygge 

hjerneflugt fra de fjerntliggende regioner og medlemsstater
 indførelse af en ny retningslinje om aktiv social integration for at fremme en 

rimelig indkomst og bedre adgang til kvalitet i sociale tjenester og
 vedføjelse af mål og benchmarks for at øge synligheden inden for rammerne 

af den europæiske beskæftigelsesstrategi som bilag til 
beskæftigelsesretningslinjerne.

Oeil-link Legislative Observatory 2007/0300 Procedure file
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Bekæmpelse af sort arbejde Iter nr. EMPL/6/59430

Dato for meddelelse i EP 21. februar 2008:

Procedurenummer 2008/2035(INI)

Retsgrundlag Forretningsordenens artikel 45

Administrator Oana Camasoiu

Ordfører/rådgivende ordfører Antonio Pier Panzeri (PSE)

PPE: Jeleva GUE: Gabi Zimmer
ALDE: Liz Lynne IND/DEM: 
V/ALE: Elisabeth Schroedter UEN: 

Skyggeordførere

NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)
Antal ændringsforslag 150 samt 11 ECON, 8 FEMM, 6 LIBE og 7 IMCO

Rådgivende udvalg: ECON, FEMM, LIBE, IMCO

Kontaktperson i Kommissionen

Kontaktperson i Rådet

Tidsplan Behandling af udkast til betænkning : 28.-29. maj 2008
Frist for ændringsforslag : 6. juni 2008, kl. 12.00
Behandling af ændringsforslag: : 24.-25. juni 2008
Vedtagelse i EMPL: : 10. september 2008:
Forventet behandling i plenarforsamlingen : 9. oktober 2008:

Baggrundsinformation Betænkningen er baseret på Kommissionens meddelelse om bekæmpelse af sort 
arbejde og ser på de negative virkninger ved at påvise, at det er den vigtigste 
faktor i social dumping og en hindring for bæredygtig økonomisk vækst, sunde 
budget- og socialpolitikker.

Sort arbejde er et komplekst fænomen, der er påvirket af en lang række 
økonomiske, sociale, institutionelle og kulturelle faktorer og har negative følger,
som indvirker på Lissabonstrategiens tre søjler (fuld beskæftigelse, kvalitet og 
produktivitet på arbejdspladsen samt social samhørighed). 

Set ud fra en makroøkonomisk synsvinkel reducerer sort arbejde 
skatteindtægterne og undergraver finansieringen af sociale sikringssystemer. Set 
ud fra en mikroøkonomisk synsvinkel lader sort arbejde til at forvride loyal 
konkurrence mellem virksomheder og baner vej frem for social dumpning. Sort 
arbejde er desuden forbundet med dårlige arbejdsvilkår for enkeltpersoner og 
deraf følgende risici for arbejdstagernes sundhed, ringe karriereudsigter og 
utilstrækkelig socialsikring.

Muligheden for at finde sort arbejde er en nøglefaktor, der tilskynder til ulovlig 
indvandring. Sort arbejde tilbydes ofte illegale indvandrere, som har tendens til at 
falde uden for det sociale sikringssystem under forhold, som er socialt uacceptable 
og i strid med sundheds- og sikkerhedsbestemmelser. 

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0365/2008
P6_TA(2008)0466
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Betænkningen blev vedtaget i plenarforsamlingen den 9. oktober 2008.
mener, at udryddelsen af sort arbejde i høj grad afhænger af effektiviteten af 
arbejdsvilkårene og reglerne for skat og socialsikring, hvilket medfører et behov 
for at øge de ressourcer og foranstaltninger, de forskellige nationale myndigheder, 
der er ansvarlige for disse spørgsmål, har til rådighed, og at forbedre 
koordineringen og informationsstrømmen mellem dem;
 kræver en strategi til bekæmpelse af sort arbejde baseret på en stærk og 

effektiv samordning og et administrativt samarbejde mellem de statslige 
retshåndhævende instanser, arbejdstilsyn og arbejdsmarkedets parter, 
socialsikringsmyndigheder og skattemyndigheder;

 understreger, at sort arbejde defineres på forskellig vis i de nationale 
lovgivninger, og at en fælles definition for alle medlemsstater ville bidrage til 
at udrydde usikkerheden i forbindelse med de statistiske undersøgelser af 
dette fænomen;

 opfordrer på det kraftigste medlemsstaterne til at sikre en bedre håndhævelse 
af den eksisterende arbejdsret og bestemmelser om arbejdsvilkår, der er 
udformet med henblik på at bekæmpe sort arbejde; 

 bemærker, at afskaffelsen af paralleløkonomien ikke kan realiseres, uden at 
der gennemføres hensigtsmæssige tilskyndelsesmekanismer;

 opfordrer Kommissionen til at fremlægge forslag med henblik på 
udarbejdelse af alment accepterede metoder til måling af sort arbejde på 
grundlag af et datanet, der er opdelt efter køn og sektor, navnlig i betragtning 
af det væsentligt forskellige omfang, i hvilket henholdsvis mænd og kvinder 
udfører sort arbejde i mange sektorer, og den deraf følgende indirekte 
virkning på lønforskellene mellem mænd og kvinder;

 understreger, at det er vigtigt på fællesskabsniveau og i tæt samarbejde med 
medlemsstaterne at etablere en platform til indsamling af de oplysninger, der 
er nødvendige for oprettelsen af en pålidelig database til registrering af sort 
arbejde i EU, og som tager højde for kønsdimensionen, og navnlig kvinders 
situation;

 mener, at bekæmpelsen af sort arbejde udført af illegale indvandrere ikke kan 
være effektiv, medmindre der åbnes op for øget legal indvandring for dermed 
at sikre den arbejdskraft fra tredjelande, som EU har behov for, hvad enten 
der er tale om højt eller lavt kvalificeret arbejdskraft;

 mener, at bekæmpelse af en voksende uformel økonomisk sektor og navnlig af 
udnyttelse af vandrende arbejdstagere, der befinder sig i en ulovlig situation, 
ikke kun bør bygge på en hjemsendelsespolitik, men også på forebyggende 
instrumenter og mekanismer til at bekæmpe udnyttelse af indvandrere, der 
indeholder anerkendelse og overholdelse af de grundlæggende 
menneskerettigheder;

 opfordrer alle medlemsstaterne til snarest muligt at underskrive og ratificere 
Europarådets konvention om bekæmpelse af menneskehandel;

 anbefaler kombinerede finansielle, fiskale og arbejdstilsynsmæssige 
procedurer til bekæmpelse af sort arbejde;

Oeil-link Legislative Observatory 2008/2035 Procedure file

Retningslinjer for medlemsstaternes 
beskæftigelsespolitikker (2009)

Iter nr. EMPL/6/70635

Dato for meddelelse i EP 5. februar 2009:

Procedurenummer KOM(2008)0869 - C6-0050/2009 - 2008/0252(CNS)

Retsgrundlag EF-traktatens art. 128, stk. 2
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Administrator Bozica Matic

Ordfører/rådgivende ordfører Jan ANDERSSON (PSE)

PPE: Csaba Őry GUE: n.n.
PSE: / IND/DEM: n.n.
ALDE: Ona Juknevičienė UEN: n.n.

Skyggeordførere

V/ALE: Elisabeth Schroedter NI: n.n.
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)

Behandling og vedtagelse af udkast til betænkning: 11. februar 2009

Antal ændringsforslag ingen

Rådgivende udvalg: ingen

Kontaktperson i Kommissionen GD EMPL Xavier Prats Monne, direktør; Robert Strauss, kontorchef

Kontaktperson i Rådet Det tjekkiske formandskab: Miroslav Fuchs (fast repræsentant); sekretariat: Mervi 
Hietanen

Tidsplan Kommissionens forslag: 28. jan. 2009
Frist for ændringsforslag: 3. feb. 2009
Behandling af udkast til betænkning: 10. feb. 2009
Afstemning i EMPL: 11. feb. 2009
(Forventet) behandling i plenarforsamling: marts I 2009
Rådet (EPSCO) 9. marts 2009 (generel tilgang vedtaget)
Det Europæiske Råds forårsmøde 19.-20. mar 2009

Baggrundsinformation Forslaget til retningslinjerne for beskæftigelsespolitikken for 2009 i henhold til 
artikel 128, stk. 2, er baseret på Kommissionens vurdering af gennemførelsen af 
de nationale reformprogrammer og af den seneste udvikling på arbejdsmarkedet. 
Vurderingen viser, at beskæftigelsessituationen generelt har været solid gennem 
det seneste år. Beskæftigelsestilvæksten er imidlertid taget af i flere medlemsstater 
siden midten af 2008. Derudover er flere af de store udfordringer, som de 
europæiske arbejdsmarkeder står over for, fortsat uændrede. Det er derfor 
usandsynligt, at Lissabonmålene for beskæftigelse bliver nået inden udgangen af 
2010, undtagen for så vidt angår kvinder.
Forslaget kommer desuden rettidigt, da den finansielle og økonomiske uro 
begyndte at have en negativ indvirkning på realøkonomien, og det forventes, at 
Europas økonomiske situation forværres yderligere. 
Kommissionen har foreslået, at retningslinjerne for medlemsstaternes 
beskæftigelsespolitikker som fastsat i et bilag til Rådets beslutning af 15. juli 2008 
bibeholdes i 2009, idet de udgør en solid ramme for politisk vejledning, både med 
hensyn til øjeblikkelige foranstaltninger for at tackle den nuværende økonomiske 
krise og med hensyn til den fortsatte strukturreform.
EMPL-udvalget godkendte Kommissionens forslag. EMPL besluttede imidlertid i 
forbindelse med den økonomiske krise ud over betænkningen om 
beskæftigelsesretningslinjerne for 2009 at fremsætte en forespørgsel til mundtlig 
besvarelse til Kommissionen og et beslutningsforslag (begge i henhold til artikel 
108, stk. 5, om anvendelse af retningslinjerne for medlemsstaternes 
beskæftigelsespolitikker 2008–2010, der blev vedtaget af Rådet den 15. juli 2008).

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0052/2009
P6_TA(2009)0115

Forhandlingen på plenarmødet og afstemning den 11. marts 2009 (prioriteret 
forhandling/forhandling under ét - forberedelse af Det Europæiske Råds 
forårsmøde - Lissabonstrategien).
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Betænkningen blev vedtaget med 609 for, 60 imod og 27 hverken for eller imod.
Forespørgslen til mundtlig besvarelse blev ikke godkendt af 
Formandskonferencen.
Forslag til beslutning blev af Formandskonferencen ændret til en beslutning i 
henhold til artikel 108 og indføjet til SEK-drøftelsen.
Beslutningen blev vedtaget med 548 for, 74 imod og 31 hverken for eller imod 
med ændringsforslag (PSE).
P6_TA(2009)0122.
Parlamentet godkendte Kommissionens forslag om, at retningslinjerne i henhold 
til Rådets beslutning 2008/618/EF af 15. juli 2008 bibeholdes i 2009.

 Parlamentet gentog endvidere sin mangeårige opfordring til Kommissionen 
og Rådet om, at Europa-Parlamentet sikres den nødvendige tid, og under alle 
omstændigheder mindst fem måneder, til at udøve sin rådgivende funktion i 
henhold til traktatens artikel 128, stk. 2, i forbindelse med den 
gennemgribende revidering af retningslinjerne for beskæftigelsespolitikken, 
der ifølge planerne skal finde sted i slutningen af 2010.

 Der vedtoges desuden i henhold til artikel 103 en beslutning om 
gennemførelsen af retningslinjerne for medlemsstaternes 
beskæftigelsespolitikker 2008-2010, hvori de aspekter, som Parlamentet anser 
for særdeles vigtige i forbindelse med den økonomiske krise, blev 
understreget (P6_TA(2009)0122).

Oeil-link Legislative Observatory - 2008/0252 Procedure file

Socialt ansvar hos underleverandører i 
produktionskæder

Iter nr. EMPL/6/66835

Dato for meddelelse i EP 23. september 2008

Procedurenummer 2008/2249 (INI)

Retsgrundlag Finder ikke anvendelse (ikke-lovgivningsmæssig INI-betænkning)

Administrator Juan-Carlos Perez Navas

Ordfører/rådgivende ordfører Lasse Lehtinen (PSE)

PPE: Gabriele Stauner GUE: 
PSE: IND/DEM: 
ALDE: Jean Marie Beaupuy UEN: 

Skyggeordførere

V/ALE: Elizabeth Schroedter NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)

Vedtaget i EMPL den 11. februar 2009

Antal ændringsforslag 66 ændringsforslag

Kontaktperson i Kommissionen Armindo SILVA, kontorchef; Direktorat F. GD EMPL

Tidsplan Vedtaget i EMPL den 11. februar 2009 Plenarforsamling: marts II

Baggrundsinformation EMPL opfordrer Kommissionen til at udarbejde et lovgivningsmæssigt 
fælleskabsretligt instrument, som indfører solidarisk hæftelse på fællesskabsplan. 
Dette retlige instrument vil bidrage til at bekæmpe den grå økonomi og således 
forbedre det indre markeds funktion. Anvendelsesområdet for et sådant instrument 
bør som minimum dække lønninger, socialsikringsbidrag, skatter og skader i 
forbindelse med arbejdsulykker. EMPL opfordrer også Kommissionen til at 
foretage en konsekvensanalyse af merværdien og gennemførligheden af et 
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tværsektorielt fællesskabsinstrument om ansvar fordelt på flere led for på denne 
måde at opnå større gennemsigtighed hos underleverandører. 

EMPL opfordrer på ny Kommissionen til at fremsætte forslag om anvendelse af 
dagsordenen for anstændigt arbejde for ansatte hos underleverandører. EMPL 
mener, at både information til arbejdstagere om deres rettigheder og en forbedret 
social dialog bidrager til at fremme virksomhedernes sociale ansvar og opfordrer 
til mere samarbejde og koordinering mellem alle berørte parter, navnlig de 
nationale arbejdsinspektorater. I betænkningen understreges også behovet for at 
fremme certificeringssystemer og adfærdskodekser, men advarer mod 
overlapninger mellem bestemmelser i adfærdskodekser, arbejdsretten eller andre 
offentlige kodekser, standarder og retningslinjer, som bør være udbredte.

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0065/2009
P6_TA(2009)0190

Plenarmødet den 26. marts 2009: Et alternativt forslag til beslutning blev vedtaget 
(321 for, 235 imod, 11 hverken for eller imod) (det samme som for EMPL-
betænkningen, undtagen punkt 8 i EMPL-betænkningen - ikke et væsentligt 
elementer - som ikke blev medtaget i det alternative forslag til beslutning, som 
vedtoges af plenarforsamlingen).

Oeil-link Legislative Observatory - 2008/2249 Procedure file

Ændring af forordning (EF) nr. 1927/2006 om 
oprettelse af Globaliseringsfonden

Iter nr. EMPL/6/57475

Dato for meddelelse i EP 15.1.2009

Procedurenummer 2008/0267 (COD)

Retsgrundlag Artikel 251, stk. 2, og artikel 159, stk. 3

Administrator Erika Schulze

Ordfører/rådgivende ordfører Gabriele Stauner

PPE: GUE: Ilda Figueiredo
PSE:  Jean Louis Cottigny IND/DEM: 
ALDE: Ona Juknevičienė UEN: 

Skyggeordførere

V/ALE: Elisabeth Schroedter NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)

Afstemning ved førstebehandlingen i EMPL

Antal ændringsforslag Førstebehandling: 1 konsolideret æf. (indhold aftalt med Rådet)

Rådgivende udvalg: REGI, ECON

Kontaktperson i Kommissionen Stubb Jørgensen, Prondzynski

Kontaktperson i Rådet Fuchs (CZ), Cerna
Tidsplan Proceduren afsluttet, vedtagelse af forordningen ved førstebehandlingen
Baggrundsinformation Formålet med dette forslag er at sætte Globaliseringsfonden i stand til at reagere 

mere effektivt til støtte for arbejdstagere, der mister arbejdet som følge af 
globaliseringen, at udvide dens interventionsområde midlertidigt til at omfatte 
afskedigelser, som er en følge af den globale finansielle og økonomiske krise, og 
bringe fondens interventioner tættere i overensstemmelse med fondens 
solidaritetsmål.
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Den ændrede forordning (EF) nr. 1927/2006 vil være en del af 
genopretningsplanen (KOM(2008)0800) så den kan "intervenere hurtigere inden 
for nøglesektorer, enten for at medfinansiere uddannelse og jobformidlinger for 
dem, der har mistet deres job, eller for at holde på de faglærte arbejdere, som der 
vil være brug for, når økonomien først retter sig op igen." (s.11).

Formandskabet foreslog følgende: Antallet af arbejdsløse, der udløser 
støtteberettigelse, nedsættes fra 1 000 til 500; afskedigelser, som finder sted inden 
referenceperiodens begyndelse, regnes for afskedigelser, der er berettiget til støtte 
fra Globaliseringsfonden; den periode, hvor der kan modtages støtte fra 
Globaliseringsfonden, sættes op fra 12 til 24 måneder; det beløb, der på 
Kommissionens initiativ kan benyttes til finansiering af teknisk bistand, 
tydeliggøres, og anvendelsesområdet for den tekniske bistand udvides med 
inddragelse af fremadrettede aktiviteter; betydningen af "anvendelse" af det 
finansielle bidrag præciseres, og standardsatsen for støtte fra Globaliseringsfonden 
sættes op fra 50 % til 75 % af de samlede omkostninger.

Førstebehandling: EMPL godkendte Kommissionens forslag uden ændringer. De 
ændringer, som var foreslået af Rådet og støttet af Kommissionen afspejlede 
delvist de holdninger, der var kommet til udtryk i EP's ændringsforslag, herunder 
fremme af en fortsat tilpasnings- og beskæftigelsesegnethed ved at imødekomme 
økonomiens behov, f.eks. i forbindelse med overgangen til den kulstoffattige og 
vidensbaserede økonomi, behovet for en direkte påviselig sammenhæng mellem 
afskedigelser og den finansielle og økonomiske krise, undtagelseskriterierne bør 
gælde indtil 2011, beregning ud fra tidsrammer som et støtteberettiget kriterium 
såvel som mulighed for at fiksering af indirekte omkostninger.

Da EMPL kunne acceptere alle disse forslag, og Rådet til sidst tilsluttede sig EP's 
forslag om 65 % medfinansiering, var det muligt at nå til enighed ved 
førstebehandlingen.

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0242/2009
P6_TA(2009)0365

Vedtagelse 6.5.2009
Førstebehandling: konsolideret ændringsforslag vedtaget 

Oeil-link Legislative Observatory 2008/0267 Procedurefile
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II. - Social- og arbejdsmarkedspolitik: Den social- og arbejdsmarkedspolitiske 
dagsorden, demografiske spørgsmål, handlingsplaner etc.

- Ikke-forskelsbehandling og lige muligheder

- Social dialog og aftaler

- Fremskridt

- Social integration
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1. Temaafdelingsoversigt

Generaldirektoratet for Interne Politikker
Direktoratet for Økonomisk og Videnskabelig Politik

Baggrundsnotat 

Udarbejdet af temaafdeling A: Økonomisk og Videnskabelig Politik

EP's indflydelse i den sjette valgperiode 2004-2009 inden for social beskyttelse 
og social integration

1. Indledning

Med Amsterdamtraktaten blev behørig social beskyttelse og bekæmpelse af udstødelse officielt 
anerkendt blandt Fællesskabets og medlemsstaternes fælles målsætninger (EF-traktatens artikel 
136). EF-traktatens artikel 137 giver Fællesskabet beføjelse til at støtte og supplere aktiviteterne 
i medlemsstaterne, som dog primært forbliver ansvarlige for at nå disse nye fælles målsætninger.

På Det Europæiske Råds ekstraordinære møde i marts 2000 forpligtede stats- og 
regeringscheferne sig til at gøre en betydelig indsats for at udrydde fattigdom inden 2010, idet de 
anmodede Rådet om at fastsætte passende mål inden udgangen af året og vedtog, at politikker til 
bekæmpelse af social udstødelse bør baseres på en åben koordinationsmetode, som kombinerer 
nationale handlingsplaner (nationale handlingsplaner for integration), årlige rapporter, der 
udarbejdes i samarbejde med Rådet og Kommissionen og et EU-finansieret program, som 
forvaltes af Kommissionen. 

På topmødet i Nice godkendte Det Europæiske Råd de foreslåede mål og opfordrede 
medlemsstaterne til inden juni 2001 at forelægge deres første nationale handlingsplaner for 
integration, der dækker en to-årig periode og fastsætte indikatorer og overvågningsmekanismer 
til at måle udviklingen. Der kune ikke opnås enighed om fastsættelse af fælles mål. 
Medlemsstaterne besluttede også at udveksle erfaringer, og der blev indledt en proces for den 
åbne koordinationsmetode inden for dette område ved topmødet i Laeken (december 2001). Den 
første fælles rapport blev udarbejdet i 2002. De nye nationale handlingsplaner for integration 
blev forelagt i juli 2003 for perioden 2003-2005. 
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I 2003-2005 blev der taget skridt til at strømline de to processer, som allerede var i gang på det 
sociale og arbejdsmarkedsmæssige område sammen med det nyligt igangsatte samarbejde inden 
for sundhed og langtidspleje i et omfattende forsøg på at dække aspekter, som var til fælles for 
disse tre områder og særlige aspekter. Tidsplanen for rapportering blev efterfølgende tilpasset 
den struktur og den ændrede Lissabonstrategi, som var baseret på meddelelsen "Man arbejder 
bedre, når man samarbejder: En ny ramme for den åbne koordinationsmetode for politikkerne 
vedrørende social sikring og social integration i EU8, hvor processen var centreret omkring tre-
årige cyklusser med udarbejdelse af nationale strategier og fuld rapportering i det første år og de
to mellemliggende år blev afsat til en indgående undersøgelser og gensidig læring af prioriterede 
temaer. De nationale handlingsprogrammer for integration blev indarbejdet i nye nationale 
rapporter om strategier for social sikring og social integration.

Det Europæiske Råd godkendte de nye fælles målsætninger i marts 2006. Disse målsætningers 
fortsatte gyldighed blev bekræftet af Det Europæiske Råd i marts 2008. 
2007 var det første år uden fuld rapportering og gav mulighed for en indgående undersøgelse af
en række særlige spørgsmål inden for hver kategori: udryddelse af børnefattigdom blev valgt til 
at indgå i den åbne koordinationsmetode. De emner, som blev udvalgt til en mere indgående 
undersøgelse i 2009 for at indgå i kategorien, var boliger og hjemløshed. 

Processen foreskriver ikke nogen institutionel rolle for Europa-Parlamentet. Europa-Parlamentet 
har ikke desto mindre ved at udøve sine politiske kontrolfunktioner vedtaget adskillige 
beslutninger om relevante emner. 

2. Parlamentets resultater i perioden 2004-2009

Parlamentet foretog i løbet af den sjette valgperiode adskillige nøjagtige undersøgelser af 
demografi og samfundsudviklinger, som fandt sted i EU. 

EP mente, at befolkningens aldring til trods for, at den havde en mulig alvorlig indvirkning på 
samfundet, ikke burde behandles som en trussel, men snarere som en udfordring, der krævede 
passende og innovative løsninger9. Det påpegede behovet for at betragte ufrugtbarhed som et 
problem for folkesundheden og etablere fordelagtige forhold for familier, således at de kunne 
realisere deres reelle personlige og faglige ønsker. De nuværende demografiske tendenser, som 
er fremherskende i medlemsstaterne, truer bæredygtigheden af de sociale sikrings- og 
sundhedssystemer, som kun vil blive sikret, hvis der opnås positive vækstrater og fuld 
beskæftigelse.  Selv om indvandring ikke kan betragtes som det eneste svar til demografiske 
ændringer, kan den have en betydelig indvirkning, og integrationspolitikkerne bør styrkes. EU 
bør være i stand til at støtte medlemsstater med at håndtere regionale uligevægte ved hjælp af sin 
regionalpolitik. 

Parlamentet insisterede desuden på, at princippet om solidaritet mellem generationer stadig 
skulle være det centrale for de europæiske sociale modeller. Det bemærkede også, at der er et 
stort potentiale for at forbedre deltagelse på arbejdsmarkedet for kvinder, handicappede og 
                                               
8 KOM(2005) 706 endelig.
9 Betænkning om de demografiske udfordringer og solidariteten mellem generationerne 
(2005/2147(INI), ordfører:  Philip Bushill-Matthews
Betænkning den demografiske udvikling i Europa (2007/2156(INI), ordfører: Françoise Castex
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ældre, hvis de nødvendige tilpasninger og den nødvendige fleksibilitet på arbejdspladsen 
indføres, og at alle arbejdstagere sikres forbedret adgang til livslang læring. 

Det vil være nødvendigt at finde frem til nye måder til at sikre en balancen mellem 
bæredygtigheden af udgifter til socialsikring og dækning af sociale risici for at sikre kernen i de 
europæiske social modeller  I en betænkning om fremtiden for sociale sikringsordninger og 
pensioner10 foresloges det, at mens offentlige pensionsordninger (første søjle) tilbyder en 
grundæggende universal form for beskyttelse, bør andre pensionsordninger udvikles, herunder 
arbejdsmarkedspensioner og individuelle supplerende pensioner (anden og tredje søjle) 
foretrækkes ved hjælp af en passende lovgivningsramme. Herudover bør traditionelle 
pensionsordninger omstruktureres for at tilpasse dem til nye karriereforløb, sikre ligestilling 
mellem mænd og kvinder i forbindelse med pensioner. Byrden med at finansiere sociale 
sikringsordninger bør fordeles rimeligt mellem arbejdstagere, forbrugere, virksomheder og 
kapital. I betænkningen mindes om de stadigt stigende beviser for, at fordelene ved privatisering 
af sygesikringsordninger i form af begrænsning af udgifterne, effektivitet og kvalitet er 
tvivlsomme, og man insisterer på betydningen af at bevare de værdier og principper, som alle 
EU's sundhedssystemer hviler på, og som omfatter universel dækning og tilgængelighed for 
borgere med lav indkomst. 

I en betænkning fra 2004 om modernisering af socialsikringen og udvikling af sundhedspleje11 af 
høj kvalitet understregedes forebyggelsens rolle, og der blev opfordret til mere samarbejde 
mellem medlemsstaterne på dette område. Patienters personlige valg og gennemsigtighed i 
kvaliteten blev fremhævet som grundlæggende forhold. Parlamentet påpegede, at en stigende 
efterspørgsel efter sundhedsydelser skaber flere arbejdspladser af høj kvalitet, som kræver 
uddannet personale, og krævede øget mobilitet for patienter og personalet for mere effektivt at 
yde sundhedspleje i hele Fællesskabet og af sammenlignelig kvalitet. Som et svar på 
Parlamentets gentagne anmodning forelagde Kommissionen den 2. juli 2008 et forslag til 
direktiv om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser 
[KOM(2008)414]. Direktivets mål og arbejdsprincipper, som EP støtter12, bør skabe klarhed om 
den lovgivningsmæssige ramme for godtgørelse udgifter til grænseoverskridende 
sundhedsydelser og fastsætter grundlæggende kvalitets- og sikkerhedsstandarder, som skal 
anvendes i hele EU. Proceduren er for øjeblikket i gang.

Den rolle, som socialydelser af almen interesse spiller for at styrke den sociale samhørighed i 
EU13, blev også fremhævet af Europa-Parlamentet i forbindelse med dets arbejde i løbet af den 
sjette valgperiode. EP gav ofte udtryk for sin holdning om, at der traditionelt var uklarhed 

                                               
10 Betænkning om fremtiden for socialsikringssystemer og pensioner: finansiering og tendens til 
individualisering (2007/2290(INI)), ordfører: Gabriele Stauner
11 Betænkning om modernisering af socialsikringen og udvikling af sundhedspleje af høj kvalitet 
(2004/2189(INI)), ordfører: Milan Cabrnoch
12 Udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender til Udvalget om Udvalget 
om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser 
(2008/0142(COD)). 
13 Betænkning: om socialydelser af almen interesse i Den Europæiske Union (2006/2134(INI)), 
ordfører: Joel Hasse Ferreira
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omkring nogle grundlæggende begreber i forbindelse med tjenesteydelser i 
fællesskabslovgivningen, hvilket fører til retsusikkerhed om måden, hvorpå princippet om almen 
interesse og konkurrenceregler samt statsstøtte skulle forenes i EU og på nationalt plan, og det 
krævede, at der burde skabes klarhed om, at i tilfælde af en tvist skulle man prioritere den 
almene interesse, som er særlig for socialydelser af almen interesse.    Parlamentet beklagede, at 
Kommissionen ikke lod til at være villig til at give nogen klar tilkendegivelse af reglerne for 
denne kategori af grundlæggende ydelser, og kom med forslag efter at have afsluttet den 
høringsprocedure, som Kommissionen havde iværksat i lyset af behovet og legitimiteten af et 
sektorspecifikt forslag, selv om medlemsstaternes primære beføjelse med hensyn til at definere, 
hvad der skulle betragtes som socialydelser af almen interesse i hver national ordning, kunne 
gøre det særdeles vanskeligt at finde frem til en hensigtsmæssig måde at sikre fælles europæiske 
værdier. 

Europa-Parlamentets behandling af de årlige fælles rapporter om social beskyttelse og social 
integration var i de fleste tilfælde en mulighed for at bekræfte ønsket om at styrke den 
europæiske integrations sociale dimension14.

I betænkningen om social sikring og social integration15 opfordredes til en forbedring af den 
"åbne koordinationsmetode vedrørende social integration" og en mere fremtrædende rolle for 
Lissabonstrategiens sociale del sammenlignet med andre områder. EP opfordrede Rådet og 
Kommissionen til at indlede forhandlinger med Parlamentet om en interinstitutionel aftale, hvori
der fastlægges regler for udvælgelsen af de politiske områder, hvor den åbne 
koordinationsmetode skal anvendes, og hvori Parlamentets deltagelse foreskrives.

I betænkningerne om status over den sociale virkelighed16 og om fremme af social integration og 
bekæmpelse af fattigdom, herunder børnefattigdom, i EU17 understreges den rolle, som 
kvalitetsjob spiller for at forebygge fattigdom og social udstødelse. De understreger dog, at 
fattigdom blandt personer i arbejde ikke er ukendt i europæiske samfund, og at dette forhold ikke 
gælder for de fleste dårligt stillede grupper, som har brug for yderligere målrettede 
foranstaltninger. Europa-Parlamentet mener, at minimumsindkomst og minimumsløn, der er 
fastsat på et rimeligt grundlag, er effektive værktøjer til at beskytte personer mod nød og 
marginalisering, og opfordrede medlemsstaterne til at udveksle erfaringer om dette med bistand 
fra Kommissionen. Det skal sikres for alle individer, at de har mulighed for fuldt ud at deltage i 
samfundet, adgang til varer og tjenesteydelser såvel som til beskæftigelse uden nogen form for 
forskelsbehandling. 

Samtidig med at denne fælles tilgang deles, mindes der i betænkningen om aktiv integration af 
mennesker, der er udstødt fra arbejdsmarkedet18, om, at integration på arbejdsmarkedet kun er en 

                                               
14 Se f.eks. betænkningen  om den sociale situation i Den Europæiske Union (2004/2190(INI)), 
ordfører: Ilda Figueiredo
15 Betænkning: om social sikring og social integration (2005/2097(INI)), ordfører: Edit Bauer
16 Betænkning: om status over den sociale virkelighed (2007/2104(INI)), ordfører: Elizabeth 
Lynne
17 Betænkning: om fremme af social integration og bekæmpelse af fattigdom, herunder 
børnefattigdom, i EU (2008/2034(INI)), ordfører: Gabriele Zimmer
18 Betænkning om aktiv integration af mennesker, der er udstødt fra arbejdsmarkedet 
(2008/2335(INI)), ordfører:  Jean Lambert 
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af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte rettighederne for de mest ugunstigt 
stillede grupper, hvis behov ofte har flere dimensioner.  

De yderligere vanskeligheder, som nogle medlemsstater har oplevet, eller særligt udsatte grupper 
blev også behandlet i ad hoc-betænkninger. Et af disse dokumenter beskrev den vanskelige 
situation for romaerne19, Europas største etniske mindretal, som lider under ringe forhold med 
hensyn til uddannelse, adgang til uddannelse og beskæftigelse, boliger og sundhed. Parlamentet 
opfordrede Kommissionen og medlemsstaterne til at samarbejde med ikke-statslige 
organisationer (ngo'er) og romasamfund for at udvikle en samlet acceptabel plan for romaernes 
sociale integration. Parlamentet opfordrede indtrængende de medlemsstater, som var blevet 
medlem af EU i 200420, til at forbedre deres politikker med hensyn til det lave 
beskæftigelsesniveau, mangler inden for sundhedspleje og uddannelsessystemer og den sociale 
udstødelse af mindretal. 

Hovedbudskabet, som Europa-Parlamentet forsøgte at fremføre via sin behandling om 
Kommissionens forslag til en ny social dagsorden21 i forbindelse med den økonomiske krise, var 
et resolut tilsagn fra EU om at bevare europæiske sociale modeller og et stærkt socialt Europa. 
Parlamentet kritiserede, at dagsordenen ikke var sammenhængende nok til at få en indvirkning 
på den nuværende udbredte fattigdom og udstødelse, og mente, at det ikke var det rette tidspunkt 
at reducere de sociale udgifter. Europa-Parlamentets medlemmer opfordrede Kommissionen til at 
udarbejde en ambitiøs socialpolitisk dagsorden for perioden 2010-2015. I betænkningen 
analyseredes også indvandringens rolle for at afbøde nogle af følgerne af de nuværende 
demografiske tendenser i EU og advarede imod dens mulige negative følger for 
oprindelseslandene. Parlamentet opfordrer desuden EU til at gøre mere på den internationale 
scene for at fremme ambitiøse sociale standarder.

I betænkningen om fremme af anstændigt arbejde for alle22 behandledes også den sociale 
dimension af globaliseringen.. Parlamentet mente, at anstændigt arbejde er et centralt element i 
bekæmpelsen af fattigdom og social udstødelse, og opfordrede EU til i høj grad at bidrage til at 
fremme Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) dagsorden gennem dets interne og 
eksterne politikker og gøre en indsats inden for rammerne af Lissabondagsordenen for at nå en af 
målsætningerne i forbindelse med anstændigt arbejde, nemlig at skabe "flere og bedre job", at 
lægge særlig vægt på skabelsen af kvalitetsjob: fleksibilitet på arbejdsmarkedet og sikkerhed i 
beskæftigelsen er ikke målsætninger, der gensidigt udelukker hinanden, men burde snarere 
styrke hinanden. 

Sammenhængen mellem social udstødelse og forskelsbehandlingen fremhæves i flere af EP's 
beslutninger. I en betænkning om gennemførelse af direktiv 2000/43/EF og 2000/78/EF23

udtrykte Parlamentet bekymring over de mangler i gennemførelsen af fællesskabslovgivningen 
mod forskelsbehandling og manglen på information til borgerne og begrænset bevidsthed om 
                                               
19 Betænkning om romaernes sociale situation og forbedring af deres adgang til arbejdsmarkedet i EU 
(2008/2137(INI)), ordfører:  Magda Kosane Kovacs
20 Betænkning om forslag til den sociale integration i de nye medlemsstater (2004/2210(INI)), ordfører: Csaba Őry
21 Betænkning om den nye sociale dagsorden (2008/2330(INI)), ordfører: José Albino Silva
22 Betænkning om fremme af anstændigt arbejde for alle (2006/2240(INI)), ordfører: Marie 
Panayotopoulos-Cassiotou
23 Fremskridt på områderne ligebehandling og ikke-diskriminering i EU (2007/2202(INI)), 
ordfører: Elizabeth Lynne
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deres rettigheder, og det opfordrede medlemsstaterne til at give ofre for forskelsbehandling 
adgang til effektive retsmidler og bistand i retssager. Det opfordrede også til at stille ressourcer 
til rådighed og gøre uafhængige ligestilingsorganer i stand til at integrere ligestillingsaspektet og 
ikkeforskelsbehandling på EU-plan i Lissabonstrategien. I betænkningen gentoges også 
Parlamentets anmodning om et omfattende horisontalt direktiv, der dækker alle former for 
forskelsbehandling, herunder flere former for forskelsbehandling, ud fra alle de grundlag, som 
for øjeblikket ikke er omfattet af gældende fællesskabsret og med et bredt anvendelsesområde. 
Kommissionen imødekom Parlamentets anmodning i juli 2008, da den forelagde et forslag til 
direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, 
handicap, alder eller seksuel orientering. Europa-Parlamentet hilste initiativet24 velkommen, men 
det forventes ikke ifølge drøftelsernes forløb i Rådet, at direktivet snart vil blive vedtaget.

Europa-Parlamentet bekræftede sin tilslutning til sociale værdier, når der blev truffet afgørelse 
om anvendelse Fællesskabets finansielle midler. Det insisterede på at afsætte yderligere midler 
til programmet for beskæftigelse og social solidaritet (PROGRESS)25 for perioden 2007-2013 
(Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 1672/2006/EF), og selv om dets anmodninger kun 
delvist blev imødekommet, blev budgetmidlerne til programmet forhøjet væsentligt fra 628 mio. 
EUR, som Kommissionen oprindelig havde foreslået. Parlamentet understregede også Den 
Europæiske Socialfonds rolle med at bidrage til den sociale integration af de mest udsatte 
grupper via beskæftigelse og ændrede i overensstemmelse hermed ordlyden i den pågældende 
forordning således, at omfanget støtte fra ESF blev øget på dette område26. I betænkningen om 
forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om det europæiske år for bekæmpelse af 
fattigdom og social udstødelse (2010)27 hilstes Kommissionens forslag velkommen, og det 
bekræftede det højeste budget til initiativet, der nogensinde var blevet afsat til at markere et 
europæisk år.

3. Fremtidige udfordringer

Europa-Parlamentet vil uvægerlig have en interesse i de kommende drøftelser om post-
Lissabonstrategien vedrørende den åbne koordinationsmetode på det sociale område. Der lader 
til i denne forbindelse at være en fælles accept mellem EU's institutioner af, at der bør fremmes 
en bedre balance og integration af de økonomiske, sociale og beskæftigelsesmæssige søjler. De 
praktiske forhold for at nå denne målsætning vil snart blive drøftet. Forbedring af effektiviteten 
af den åbne koordinationsmetode for social sikring og social integration er også blandt de 
reformer, som skal indføres i næste fase, idet de fleste interessenter, herunder Europa-
Parlamentet, generelt betragter resultaterne fra denne proces som utilstrækkelige. Som 

                                               
24 Udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender til Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af 
princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering (2008/0140(CNS)), ordfører: Elizabeth Lynne
25 Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-
Parlamentets og Rådets afgørelse om et fællesskabsprogram for beskæftigelse og social 
solidaritet - PROGRESS (2004/0158(COD)), ordfører: Karin Jöns
26 Betænikning om Den Europæiske Socialfond (COD), ordfører: José Albino Silva Peneda
27 Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om det europæiske år for 
bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse (2010) (2007/0278(COD)), ordfører:  Marie 
Panayotopoulos-Cassiotou
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Parlamentet præciserede det i sin betænkning om den nye sociale dagsorden, vil det være 
tilhænger af kvantitative nationale mål for fattigdomsbekæmpelse og social integration. 
Det vil være endnu mere afgørende for Parlamentets fremtidige muligheder for fuldt ud at 
bidrage til processen, at drøftelsen om Lissabonstrategien efter 2010 kunne skabe en mulighed 
for en reel inddragelse f Europa-Parlamentet i den åbne koordinationsmetode vedrørende den 
sociale integration. 

Siden vedtagelsen af det såkaldte "servicedirektiv" (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked) har Europa-
Parlamentet gentagne givet udtryk for, at grundlæggende socialydelser nu er i en situation med 
retsusikkerhed, som der snarest må findes en løsning på. Europa-Parlamentet har derfor 
opfordret Kommissionen til at forelægge passende lovgivningsinitiativer for at fastsætte, hvordan 
fællesskabsretten respekterer disse ydelsers særlige rolle. Servicedirektivet vil snart begynde 
fuldt ud at vise sine følger i form af markedsliberalisering, idet medlemsstaterne skal have 
afsluttet gennemførelsen inden den 28. december 2009. Gennemførelsen af dette centrale 
lovgivningsinstrument vil nøje blive fulgt på EU-plan, og det kan vise sig at være særdeles 
vigtigt, at Europa-Parlamentet får held med at integrere sine forskellige særlige ønsker i dette 
instrument.
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2. Procedureoversigt

Den sociale situation i Den Europæiske Union Iter nr. EMPL/6/23990

Dato for meddelelse i EP 18.11.2004

Procedurenummer 2004/2190(INI)

Retsgrundlag Artikel 45

Administrator Elke Ballon

Ordfører/rådgivende ordfører Ilda Figueiredo

PPE: GUE: 
PSE: IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Skyggeordførere

V/ALE: NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)
Rådgivende udvalg:

Baggrundsinformation Dokument fra Kommissionen [SEK(2004)0636] om de sociale forhold i EU

Kommissionens rapport indeholder en oversigt over de sociale forhold generelt set 
i EU og de fremtidige udsigter til social udvikling i de 25 medlemsstater. Det 
konkluderes, at alle EU's medlemsstater til trods for de indbyrdes forskelle har 
fælles værdier og fælles grundlæggende social bekymringer.

Den demografiske og socioøkonomiske udvikling i EU
 Der er konstateret en øget demografisk aldring i befolkningen
 Forplantningsevnen er kraftigt forringet i alle 25 medlemsstater (også i de 10 

nye medlemsstater)
 Indvandringen til EU, herunder til de nye medlemsstater, fortsætter 

tilsyneladende, og forventes endda at stige
 Der er stadig store forskelle mellem nord og syd, hvad angår den regionale 

beskæftigelsesgrad. Endvidere har udvidelsen med de ti nye lande i EU skab 
et nyt skel mellem øst og vest.

Social sikring og samfundsdeltagelse 
 Reformen af pensionerne har været et af de vigtigste spørgsmål på 

dagsordenen i hele Europa i de seneste ti år. Mange medlemsstater har 
allerede truffet foranstaltninger i denne henseende.

 Sundhedsvæsnerne i de forskellige medlemsstater står over for mange 
udfordringer, herunder befolkningens aldring, den hastige teknologiske 
udvikling og en bedre orientering af patienter.

Udkast til betænkning 

Ordføreren Ilda Figueiredo giver i sit udkast til betænkning udtryk for følgende 
behov og forslag:
 Behovet for, at man i første række koncentrerer s i g  om 

arbejdsløshedsproblemet, fattigdomsproblemet og problemet med social 
udstødelse. Med henblik herpå foreslår ordføreren en revision af den 
nuværende økonomi- og finanspolitik, navnlig stabilitets- og vækstpagten, 
Lissabonstrategien, det indre marked og konkurrencepolitikken. 

 Behovet for, at der på forårstopmødet fastlægges overordnede økonomiske 
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retningslinjer for at tage højde for det foruroligende høje 
arbejdsløshedsniveau, især for unge og kvinder, og træffe foranstaltninger 
med henblik på bedre social integration og opnå en kvantitativ og kvalitativ 
forbedring af beskæftigelsen og miljøet.

 Behovet for at styrke de finansielle overslag og strukturfondene og 
Samhørighedsfonden for at tage højde for den nødvendige økonomiske og 
sociale samhørighed og for at fremme større reel konvergens.

 Behovet for foranstaltninger, der gør virksomhedsfusioner og flytninger af 
multinationale koncerner er betinget af bevarelse af beskæftigelsen, udvikling 
af de berørte regioner og udtalelse fra de europæiske samarbejdsudvalg.

Behovet for at støtte de produktive sektorer, mikrovirksomhederne, de små og 
mellemstore virksomheder, de små landbrug og familiebrugene samt den sociale 
økonomi i betragtning af betydningen heraf for beskæftigelse og velstand.

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0035/2005

8.3.2005

FORKASTET

Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)
Oeil-link Legislative Observatory  - 2004/2190 Procedure file

EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår 
(EU-SILC)

Iter nr. EMPL/6/26374

Dato for meddelelse i EP 4.2.2005

Procedurenummer 2005/0004(COD) I  (forenklet procedure)

Retsgrundlag EF-traktatens artikel 285
Administrator Vanessa Aulehla

Ordfører/rådgivende ordfører Ottaviano Del Turco

PPE: GUE: 
PSE: IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Skyggeordførere

V/ALE: NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)
Rådgivende udvalg:

Baggrundsinformation Europa-Parlamentet og Rådet vedtog den 16. juni 2003 forordning (EF) nr. 
1177/2003 af 16. juni 2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår 
(EU–SILC).

Formålet med forordningen er at fastlægge en fælles ramme for en systematisk 
udarbejdelse af EF-statistikker om indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC). EU-
SILC er ikke kun hovedkilde til komparative statistikker over indkomstforhold, 
men også et vigtigt instrument for Rådet og Kommissionen i forbindelse med 
fattigdomsbekæmpelse og social udztødelse i EU.

Formålet med forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring 
af forordning (EF) nr. 1177/2003 er at igangsætte SILC-projektet i de ti nye 
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medlemsstater, for at

 indføre en undtagelse i artikel 4 for at gøre det muligt for alle de nye 
medlemsstater undtagen Estland at igangsætte projektet i 2005 (Estland var 
teknisk set klar til at igangsætte projektet i 2004 og havde ikke brug for en 
overgangsperiode for at tilpasse sit nationale statistiske system).

 definere den effektive minimiimsstørrelse for stikprøver for hver af de nye 
medlemsstater i bilag II.

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6 0107/2005
P6_TA(2005)0160

10.5.2005

 FORMÅL: at ændre Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1177/2003 af 7. september 2005 om EF-statistikker over indkomstforhold og 
levevilkår (EU–SILC) for at medtage de medlemsstater.

 EP godkendte Kommissionens forslag uden ændringer. EP og Rådet indgik en 
aftale ved førstebehandlingen.

Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)

Ikrafttrædelse af forordning nr. (EF) 1553/2005: 20.10.2005

Oeil-link Legislative Observatory  - 2005/0004 Procedure file

Social integration i de nye medlemsstater Iter nr. EMPL/6/23988

Dato for meddelelse i EP 18.11.2004

Procedurenummer 2004/2210(INI)

Retsgrundlag Artikel 45

Administrator Juan Carlos Perez Navas

Ordfører/rådgivende ordfører Csaba Öry

PPE: GUE: 
PSE: IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Skyggeordførere

V/ALE: NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)
Rådgivende udvalg:
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Baggrundsinformation I. Kommissionens dokument

I Kommissionens peges på tre hovedmål i forbindelse med social integration:

- at skabe et grundlag for at fremme udveksling af synspunkter og god praksis 
mellem de 25 medlemsstater 

- at bistå de nye medlemsstater i udvikling af deres politikker for social 
integration

- at beskrive de emner, som bør gennemgås indgående i forbindelse med den 
fremtidige udarbejdelse af politikker for social integration.

II. Udkast til betænkning

I udkastet til betænkning ses på de største udfordringer, som de nye medlemsstater 
står over for i forbindelse med bekæmpelse af fattigdom og fremme af social 
samhørighed. I betænkningen fokuseres på det udbredte høje 
arbejdsløshedsniveau i de nye medlemsstater, som er en betydelig hindring for at 
bekæmpe social udstødelse. I betænkningen identificeres de grupper, som er mest 
udsatte for social udstødelse, herunder ubeskyttede børn og mindretal. I 
betænkningen behandles de problemer, der er forbundet med sociale boliger og 
unge, som forlader skolen tidligt, såvel som behovet for at forbedre de 
eksisterende metoder til at bekæmpe social udstødelse.

Et særligt problem er delegering af beføjelser fra regeringer til lokale 
myndigheder, idet denne delegering af beføjelser ikke ledsages af midler, der er 
nødvendige for at gennemføre disse programmer. Dette øger den vanskelige 
budgetsituation, som de fleste lokale forvaltninger i de nye medlemsstater 
befinder sig.

Lokale forvaltninger har generelt beføjelser til at tilbyde sociale boliger, 
jobskabelse, erhvervsuddannelse og integration af mindretal.

Selv om der er blevet gjort fremskridt med at harmonisere statistikker over social 
integration, for at de kan sammenlignes mellem de 25 medlemsstater, mangler der 
stadig nogle data vedrørende nogle nye medlemsstater. For at kunne bekæmpe 
social udstødelse og udveksle god praksis på mere koordineret vis mellem 
medlemsstater må der fremskaffes data, og at der skal opnås en fuld 
harmonisering af statistikker.

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0125/2005
P6_TA(2005)0244

9.6.2005

Parlamentet mener, at:
 processen med social integration i de nye medlemsstater bør fremskyndes, og 

der bør stilles flere midler til rådighed for at forbedre situationen for udsatte 
grupper,

 visse risikogrupper skal garanteres en rimelig indkomst gennem det sociale 
sikringssystem, bistanden bør forhindre en langvarig afhængighed af 
bistandshjælp,

 nye medlemsstater bør lægge mere vægt på lovgivning inden for sociale 
ydelser, integrationen af grupper i den sociale økonomi bør støttes via Den 
Europæiske Socialfond og andre strukturmidler,
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 nye medlemsstater bør udvide uddannelsesforanstaltningerne, bekæmpe 
analfabetismen og tage højde for uddannelsesbehovene i landdistrikterne,

 livslang læring bør være tilgængelig for alle og dermed fremme integration af 
dem, der er mest udsat for risici i beskæftigelsen,

 omfanget af ydelser til familier bør øges,
 medlemsstaterne bør mobilisere civilsamfundets organisationer, faglige 

sammenslutninger og sociale organisationer og skabe rammer for inddragelse 
af disse organisationer i bekæmpelsen af fattigdom og social udstødelse,

 harmoniseringen af fattigdomsstatistikker bør færdiggøres,
 der bør tages hensyn til de mulige risici, der opstår på grund af de lokale 

myndigheders voksende gæld i de nye medlemsstater, der kan underminere 
deres evne til at varetage deres opgaver i forbindelse med bekæmpelse af 
fattigdom og social udstødelse, og deres finansielle situation bør forbedres,

 de svageste grupper og mindretal bør sikres reel adgang til retssystemet 
(retshjælp, infocentre, gratis rådgivning, osv.), 

 der bør gøres en større indsats end hidtil for at løse boligproblemet, så der 
opføres billigere boliger, medlemsstaterne bør indarbejde i deres politikker 
for social integration spørgsmålet om hjemløse og gøre boliglån lettere 
tilgængelige for socialt svagt stillede grupper,

 nye medlemsstater bør revidere deres økonomiske politikker i lyset af 
konklusionerne i midtvejsrevisionen af Lissabonstrategien med henblik på 
fremme skabelse af permanente jobs af høj kvalitet; medlemsstater bør 
udligne lønforskelle mellem mænd og kvinder,

 Kommissionen bør indlede passende procedurer imod samtlige 
medlemsstater, der ikke omsætter eller gennemfører de pågældende direktiver 
på dette område.
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Baggrundsinformation Den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden 

Den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden 2006-2010 indeholder 
prioriteter, som bør være vejledende for EU's indsats på det sociale område. 
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Revisionen af den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden supplerer og 
støtter midtvejsrevisionen af Lissabonstrategien.

For det første understreger dagsordenen sin rolle ved at øge borgernes tillid. De tre 
vigtigste betingelser for succes er  en generationsoverskridende tilgang, et 
partnerskab for ændring og behovet for at udnytte globaliseringens muligheder.

For det andet indeholder den vigtige foranstaltninger under to vigtige hovedafsnit: 
(1) beskæftigelse (under afsnittet velstand) og (2) lige muligheder og integration 
(under solidaritetsmålet).

Udkast til betænkning 

Ordføreren understreger sammenhængen mellem den nye social- og 
arbejdsmarkedsdagsorden og nyorientering af Lissabonstrategien.

Ordføreren mente hovedsagelig, at Kommissionen har foretaget en korrekt analyse 
af problemerne og udfordringerne, men beklager, at dagsordenen ikke indeholder 
konkrete initiativer. Den er begrænset til en fortegnelse over hovedretningerne for 
social- og arbejdsmarkedspolitikken og forslag til grønbøger, evalueringer, osv.

Ordføreren opfordrer Kommissionen til at styrke den social- og 
arbejdsmarkedspolitiske dagsorden med konkrete forslag inden for følgende 
områder: 

- demografiske vurderinger og adgang til beskæftigelse (for mindretal, 
handicappede og kvinder)

- øgede beskæftigelsesniveauer og kvalitet i arbejdet (sundhed og 
sikkerhed)

- arbejdskraftens mobilitet
- antidiskriminationsforanstaltninger
- social- og arbejdsmarkedspolitisk dialog

Ændringsforslag

Der var fremsat 114 ændringsforslag. 

De fleste ændringsforslag havde til formål at integrere nye punkter i udkastet til 
betænkning ved at lægge mere vægt på initiativer til socialydelser af almen 
interesse, styrkelse af netværk af ngo'er, en årlig vurdering social- og 
arbejdsmarkedspolitikkens overensstemmelse med forfatningen, bekæmpelse af 
problemet med arbejdsløshed, positive foranstaltninger for ældre arbejdstagere, 
foranstaltninger til bekæmpelse forskelsbehandling, nødvendigheden af 
foranstaltninger til livslang læring og udvidelse af den åbne koordinationsmetode 
til en fuldgyldig procedure for langvarige pleje- og sundhedsydelser.

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument  A6-0142/2005
P6_TA(2005)0210

26.5.2005

 opfordrer Kommissionen til at udarbejde en social- og 
arbejdsmarkedspolitisk dagsorden med særlige forslag til politikker tidsplan 
og resultattavle med henblik på overvågning af gennemførelsen,

 opfordrer til følgende initiativer:
- foranstaltninger til styrkelse af de ældres stilling, positive incitamenter 

for at øge det antal år, som folk tilbringer i aktiv beskæftigelse,
- konkrete forslag til social integration for  kvinder, ældre, unge og 
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handicappede
- kampen imod diskrimination bør styrkes,
- livslang læring, multilaterale projekter for at forbedre de nationale 

uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer,
- mere effektiv tilgang til årsagerne til og konsekvenserne af 

arbejdsulykker,
- forbedre miljøet for nyoprettede virksomheder og SMV'er,
- styrke strategien for social integration som en distinkt og synlig strategi,
- udarbejdelse af en rapport om den økonomiske virkning af at nægte 

arbejdstagere fra de nye medlemsstater adgang til beskæftigelse 
andetsteds i EU,

- fremme forening af arbejdsliv og familieliv,
 anmoder om følgende lovgivningsmæssige forslag:

- forbedring og udvidelse af direktiv 96/71/EF om udstationering af 
arbejdstagere,

- indførelse af bindende grænseoverskridende kontrol med 
konsekvenserne af inden for social og fiskal ret,

- direktiv om forbud mod forskelsbehandling af handicappede,
- direktiv om forbud mod aldersbetinget forskelsbehandling af personer i 

adgangen til varer og tjenesteydelser;
- ændring fa direktiv 94/45/EF (europæiske samarbejdsråd),
- direktiv til beskyttelse af arbejdstageres rettigheder i tilfælde af 

omstrukturering,
- direktiv vedrørende individuelle afskedigelser,
- direktiv vedrørende social beskyttelse i forbindelse med nye former for 

beskæftigelse,
- direktiv om overvågning af overholdelse af minimumsregler,
- direktiv om en minimumsstandard for social sikring,

- forpligtelse for store virksomheder til at udarbejde årlige sociale og 
arbejdsmarkedsmæssige statusopgørelser.

Kommissionen blev opfordret til at fremskynde forslaget om midlertidigt ansatte 
arbejdstagere.

Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)
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Rådgivende udvalg: DEVE, AFET

Baggrundsinformation I Kommissionens meddelelse (KOM(2004)0383) gives der en kortfattet 
redegørelse for den nuværende række af aktioner, der gennemføres af EU, for så 
vidt angår den sociale dimension af globaliseringen, og der fremsættes forslag til 
visse ændringer. Den er tænkt som et første bidrag til de drøftelser, som blev 
udløst af offentliggørelsen af rapporten fra Verdenskommissionen for den Sociale 
Dimension af Globaliseringen (WCSDG).

Ordføreren fremhæver de forskellige foranstaltninger, som både er forbundet med 
EU's interne og eksterne politikker, og som ifølge ham er nødvendige at træffe. 

For så vidt angår den reviderede Lissabonstrategi kan dette kun være et godt 
eksempel for andre dele i verden, hvis EU's medlemsstater gennemfører de 
nødvendige reformer for at gøre den til en succes.

Ordføreren opfordrer også Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne til at 
fremme grundlæggende arbejdstagerrettigheder i deres interne og eksterne 
politikker og sikre, at ingen af deres politikker hindrer gennemførelsen af disse 
rettigheder. Ordføreren opfordrer også Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne 
til at arbejde for, at ILO opnår observatørstatus i WTO.

"Anstændigt arbejde" skal være en prioritet på alle niveauer.

Ordføreren støtter fremme af virksomhedernes sociale ansvar og opfordrer 
Kommissionen til at fremme kendskabet til eksisterende instrumenter og praksis. 

Ordføreren fremhæver uddannelsesinstitutionernes og mediernes betydning for at 
informere offentligheden om globaliseringen. 

Endelig glæder ordføreren sig over forslaget til en parlamentarisk gruppe, der skal 
overvåge globaliseringens udvikling, og understreger, at dette kunne være en 
mulighed for EP til at spille en aktiv rolle i udviklingen af denne proces.

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0308/2005
P6_TA(2005)0427

15.11.2005

 mener, at der for længst burde have været fulgt konkret op på EU-
multiinteressentforumet for virksomhedernes sociale ansvar, og opfordrer 
Kommissionen til at udsende en meddelelse

 anmoder Kommissionen om at stille forslag om social mærkning
 bemærker, at EU skulle afholde en ministerkonference om handel og 

beskæftigelse samt grundlæggende arbejdstagerrettigheder, og at den 
forpligtede sig til at afholde denne konference inden 2001; opfordrer nu 
Kommissionen til inden juni 2006 at rette op på dette.

Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)
Oeil-link Legislative Observatory  - 2005/2061 Procedure file

Demografiske udfordringer og solidaritet Iter nr. EMPL/6/30075
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Baggrundsinformation Den Europæiske Union er stillet over for demografiske ændringer uden 
fortilfælde, som vil have betydelige følger for velstand, levestandard og 
forbindelserne mellem generationerne.

I midten af marts forelagde kommissæren med ansvar for beskæftigelse, sociale 
anliggender og lige muligheder, Vladimir Špidla, grønbogen "Demografiske 
ændringer -. behov for ny solidaritet mellem generationerne". I grønbogen nævnes 
det, at inden 2030 vil EU's befolkning i den arbejdsdygtige alder være faldet med 
20,8 mio. (6,8 %) i forhold til i dag. Dette indebærer groft sagt, at to 
erhvervsaktive (mellem 15 og 64 år) vil blive nødt til at betale for en ikke-
erhvervsaktiv. Gruppen af personer over 65 år vil stige med 52,3 % eller 40 mio. 
personer inden 2030, og forholdet mellem afhængige personer (unge og ældre) i 
forhold til den erhvervsaktive befolkning vil stige fra 49 % i 2005 til 60 % i den 
samme periode.

Disse demografiske ændringer vil ikke kun være et problem for sociale 
pensionsordninger, men også for det sociale samfund som helhed - helt ned til de 
lokale myndigheder. Ifølge en rapport om Lissabonstrategien fra gruppen på højt 
plan under forsæde af Wim Kok kunne den demografiske udfordring indebære, at 
den aldrende befolkning kan bevirke, at den potentielle BNP-vækst i Europa kan 
falde fra 2-2,25 % i dag til 1,25 % i 2040. Dette kunne også have en negativ 
indvirkning på iværksætterånden og initiativerne i samfundet. Det vil være 
nødvendigt med beskæftigelsesfrekvens på 79 % for at afbøde virkningerne af den 
faldende erhvervsaktive befolkning - betydeligt mere end målet om en 
beskæftigelsesfrekvens på 70 %, der er fastsat i Lissabonstrategien. 
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EMPL-udvalget vedtog betænkningen af Bushill-Matthews med et stort flertal (34 
for, 6 imod og ingen hverken for eller imod), hvor der blev stemt om 220 
ændringsforslag /herunder forslag fra de rådgivende udvalg FEMM og ENVI). 
Udvalget opfordrede Kommissionen til at erkende demografiske ændringer som 
en tværgående opgave, at høre begge arbejdsmarkedets parter om spørgsmålet 
vedrørende bedre forenelighed af arbejds- og familieliv og forældreorlov 
(forlængelse af minimumsperioden fra tre til seks måneder), forelægge forslag til 
den ældste aldersgruppe (dvs. personer over 80 år) og gennemføre undersøgelser 
af de demografiske ændringer og deres virkninger for samfundet. 
Medlemsstaterne blev opfordret til at modernisere og forbedre deres sundheds- og 
pensionsordninger, fremme familievenlige skatteforanstaltninger, tilskynde til 
særlig beskyttelse af eneforsørgere, bekæmpe diskrimination, sikre pålidelige 
pasningsmuligheder for børn, syge og ældre.

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0041/2006
P6_TA(2006)0115

Vedtaget den 23. marts 2006
For: 448
Imod: 78
Hverken for eller imod: 22

Parlamentet opfordrer Kommissionen til navnlig at:
 betragte demografiske forandringer som en horisontal opgave og tage 

behørigt hensyn hertil i forbindelse med alle Unionens foranstaltninger;
 hjælpe medlemsstaterne til systematisk at udveksle bedste praksis på 

sundhedsområdet med henblik på at afhjælpe forskellene mellem dem;
 iværksætte undersøgelser om demografiske forandringer og disses 

konsekvenser i samarbejde med medlemsstaterne;
 rådføre sig med arbejdsmarkedets parter med hensyn til balancen mellen 

familie- og arbejdsliv;
 efter at have rådført sig med arbejdsmarkedets parter, revidere direktiv nr. 

96/34/EF og således opfordre begge forældre til at tage forældreorlov og 
forlænge en sådan orlov fra tre til seks måneder;

 i samarbejde med medlemsstaterne omsætte det det tredje princip i det 
europæiske charter for små virksomheder, som undtager disse fra visse 
lovmæssige forpligtelser;

 kun vedtage ESF-programmer, som inkluderer 
videreuddannelsesforanstaltninger for ældre arbejdstagere;

 forelægge et forslag om at fremme større uafhængighed for personer over 80 
år;

 inkludere sundhed og plejetjenesteydelser som tjenesteydelser af almen 
interesse i grønbogen om sociale tjenesteydelser;

 udnytte det syvende rammeprogram for forskning inden for demografi, 
sundhed og familieliv bedre;

 iværksætte fælles undersøgelser og analyser om de demografiske forandringer 
og disses konsekvenser inden for rammerne af PROGRESS-programmet. 

Oeil-link Legislative Observatory - 2005/2147 Procedure file

Social beskyttelse og social integration Iter nr. EMPL/6/27374

Dato for meddelelse i EP 9. juni 2005

Procedurenummer 2005/2097(INI)
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Baggrundsinformation På Det Europæiske Råds møde i Lissabon i marts 2000 fastlagde EU en integreret 
strategi, som sigter mod en langsigtet økonomisk vækst, fuld beskæftigelse, social 
samhørighed og bæredygtig udvikling i et samfund baseret på knowhow. På Det 
Europæiske Råd i Nice i 2000 forpligtede medlemsstaterne sig til at gennemføre 
en væsentlig og målbar reduktion af fattigdom og social udstødelse senest i 2010.

Bekæmpelsen af fattigdom og social udstødelse forbliver en vigtig udfordring for 
EU og dens medlemsstater. Antallet af mennesker, som er ramt af fattigdom og 
social udstødelse i hele EU er betydeligt, med mere end 68 mia. eller 15 % af EU's 
befolkning, som lever på fattigdomsgrænsen i 2002.

Risikoen for fattigdom har tendens til at være betydelig højere for arbejdsløse, 
husstande med kun en forsørger (hovedsagelig kvinder med børn), ældre, der bor 
alene (også hovedsagelig kvinder), familier med flere plejekrævende, vanskeligt 
stillede børn samt etniske minoriteter, syge eller handicappede, hjemløse, ofre for 
menneskehandel og mennesker, der bor i eller forlader plejeinstitutioner.

Den seneste tids økonomiske lavkonjunktur med stigende arbejdsløshed og færre 
jobmuligheder bevirker endvidere, at flere mennesker lever på fattigdomsgrænsen 
med risiko for udstødelse, hvilket forværrer situationen for dem, der allerede er 
berørt. Dette er navnlig tilfældet i de medlemsstater, der er ramt af 
ledighedsproblemer, evt. langtidsledighed. Beskæftigelse er en nøglefaktor for 
social integration, ikke blot fordi den genererer en indkomst, men også fordi den 
kan fremme social deltagelse og personlig udvikling, og bidrager til at opretholde 
en passende levestandard i alderdommen gennem optjening af ret til 
pensionsydelser.

De hurtige ændringer som følge af globaliseringen og den udbredte anvendelse af 
informations- og kommunikationsteknologier øger sårbarheden over for sociale 
risici og skaber et behov for mere effektive foranstaltninger til social sikring med 
henblik på at give alle adgang hertil. Endvidere udgør de nuværende demografiske 
tendenser – en stadig ældre arbejdsstyrke og færre personer i den erhvervsaktive 
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alder – en udfordring for de sociale sikringsordningers økonomiske 
bæredygtighed.

I disse forandringstider er det nødvendig, at de sociale sikringsordninger udformes 
på en sådan måde, at de er i overensstemmelse med fremtidens økonomiske og 
sociale behov. Politikker for social integration er ikke blot vigtige for at forhindre 
og bekæmpe fattigdom, men kan også bidrage til at øge udbuddet af arbejdskraft. 
Reformer til sikring af bæredygtige og passende pensioner bør tjene som et 
incitament for arbejdstagerne til at forblive erhvervsaktive i længere tid, og 
tilskynde arbejdsgiverne til at ansætte og fastholde ældre arbejdstagere i 
beskæftigelse. Tilgængelige kvalitets- og bæredygtige sundhedssystemer kan også 
spille en afgørende rolle, ikke blot i forbindelse med bekæmpelsen af sygdomme 
og sårbarheden over for social udstødelse, men også i forbindelse med 
opretholdelsen af en produktiv arbejdsstyrke.

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Vedtaget den 15. marts 2006
Mødedokument: A6-0028/2006
P6_TA(2006)0089

 Mener, at indsatsen imod fattigdom og social udstødelse bør opretholdes og 
udvides med henblik på at forbedre situationen for dem, der er mest truet af 
fattigdom og udstødelse, f.eks. personer med lejlighedsvis beskæftigelse, 
arbejdsløse, husstande med kun en forsørger, ældre, der bor alene, kvinder, 
familier med flere plejekrævende, vanskeligt stillede børn samt etniske 
minoriteter, syge eller handicappede, hjemløse, ofre for menneskehandel og 
stof- og alkoholmisbrugere;

 Opfordrer Kommissionen til at tage retlige skridt over for de medlemsstater, 
der ikke overholder eller ikke har gennemført de direktiver om ikke-
forskelsbehandling, som tager udgangspunkt i EF-traktatens artikel 13, inden 
for den foreskrevne frist;

 Bekræfter endnu engang behovet for at forbedre indsamlingen af 
harmoniserede data og udvikle fælles indikatorer, som tager hensyn til alders-
og kønsforskellene, idet sådanne indikatorer spiller en central rolle i 
forbindelse med overvågning og evaluering af politikkerne til bekæmpelse af 
fattigdom og social udstødelse;

 Mener, at en reel integrering af den sociale integration i politikformuleringen 
bør gennemføres ved, at der iværksættes en systematisk forudgående og 
efterfølgende evaluering både på nationalt plan og på EU-niveau;

 Påpeger, at den sociale integrationsproces bør omfatte nøgleaktører på lokalt 
og regionalt niveau, f.eks. de lokale myndigheder, der forvalter politikken for 
social integration, arbejdsmarkedets parter, ngo'er og personer, der oplever 
fattigdom og social udstødelse;

 Mener, at de hurtige ændringer som følge af globaliseringen og den udbredte 
anvendelse af informations- og kommunikationsteknologier øger sårbarheden 
over for sociale risici og skaber et behov for mere effektive foranstaltninger 
til social sikring med henblik på at give alle adgang hertil;

 Mener, at de nuværende demografiske tendenser – en stadig ældre 
arbejdsstyrke og færre personer i den erhvervsaktive alder – udgør en 
udfordring for de sociale sikringsordningers økonomiske bæredygtighed på 
mellemlang og lang sigt;

 Peger i den forbindelse på nødvendigheden af at fremme udarbejdelsen og 
gennemførelsen af integrerede aldringsstrategier, som skal sætte 
arbejdstagerne i stand til at forblive aktive længere og tilskynde 
arbejdsgiverne til at ansætte og fastholde ældre arbejdstagerne i 
beskæftigelse;

 Mener, at man ved reformer af de offentlige pensionsordninger for at undgå 
uheldige konsekvenser for beskæftigelsen bør undgå at øge den samlede 
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beskatning af arbejde og sikre en hensigtsmæssig balance mellem skat på 
arbejde og skat på andre ressourcer;

 Opfordrer medlemsstaterne til at styrke den administrative og institutionelle 
kapacitet, herunder forbedringen af den lige adgang til ydelser af høj kvalitet.

 Påpeger, at selv om de offentlige pensionsordninger bør forblive en vigtig 
indtægtskilde for pensionister, kan privat dækning gennem erhvervsordninger 
eller individuelle ordninger spille en supplerende rolle med hensyn til at opnå 
yderligere pensionsrettigheder;

 Opfordrer Det Europæiske Råd til på forårstopmødet i 2006 at vedtage en 
integreret ramme inden for social beskyttelse og social integration og 
udarbejde en fælles liste over fælles mål på områderne social integration, 
pensioner, sundhedsydelser og langtidspleje;

 Påpeger, at en fortsat udvikling og opretholdelse af de sociale 
sikringssystemer hænger nøje sammen med Lissabonmålene og kan yde et 
vigtigt bidrag til øget beskæftigelse og vækst, større solidaritet og øget social 
integration;

 Gentager sin overbevisning om, at dets rolle med hensyn til at anvende den 
åbne koordinationsmetode skal defineres og øges med henblik på at give 
processen demokratisk legitimitet;

 Opfordrer Rådet og Kommissionen til at indlede forhandlinger med 
Parlamentet om en interinstitutionel aftale, hvori der fastlægges regler for 
udvælgelsen af de politiske områder, hvor den åbne koordinationsmetode skal 
anvendes.

Oeil-link Legislative Observatory - 2005/2097 Procedure file

En fremtidssikret europæisk social model Iter nr. EMPL/6/32450

Dato for meddelelse i EP 19. januar 2006

Procedurenummer 2005/2248(INI)

Retsgrundlag -

Administrator Elke Ballon

Ordfører/rådgivende ordfører José Albino Silva Peneda og Proinsias De Rossa

PPE: - GUE:
PSE: - IND/DEM:
ALDE: Jan Jerzy Kułakowski UEN:

Skyggeordførere

V/ALE: alle NI:
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)

vedtaget i udvalget den 22. juni 2006
(36, 4, 0)
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Drøftelse af kompromisændringsforslag: 3.-4. maj 2006
Vedtagelse i udvalget: 21.-22. juni 2006
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Plenarforsamling: September
Baggrundsinformation Ordførerne definerer den europæiske sociale model som et fælles værdisæt, som 

er baseret på bevarelse af fred, social retfærdighed, solidaritet, frihed, demokrati 
og respekt for menneskerettighederne.

De giver udtryk for det synspunkt, at der ikke findes noget alternativ til hurtigt at 
reformere de økonomiske og sociale systemer med henblik på at bevare deres 
finansielle bæredygtighed i tider med demografiske forandringer, globalisering og 
it-revolution.  Samtidig bør denne reform ikke dreje sig om at opgive resultaterne 
af den sociale model.

Europa bør ikke opgive sine ambitiøse socialpolitikker, men derimod gøre fuldt 
brug af disses potentiale til at bidrage til økonomiske resultater og livskvalitet.
– forbedre effektiviteten af sociale politikker
– eliminere fattigdomsfælder og andre hindringer for beskæftigelsesudøvelse
– investere i udvikling (uddannelse, videreuddannelse), støtte (sundhed) og 
aktivere menneskelige ressourcer (gennem aktive arbejdsmarkedspolitikker)
– sikre, at vilkårene for finansieringen af socialpolitikker bidrager til at øge 
beskæftigelse og vækst, samtidig med, at princippet om fælles støtte og solidaritet 
mellem generationerne opretholdes.

På udvalgsmødet den 21. marts 2006 blev der afholdt en offentlig høring under 
deltagelse af følgende eksperter: Thérèse de Liedekerke (vicegeneralsekretær i 
UNICE), Maria André (vicegeneralsekretær i ETUC), professor Maria João 
Rodrigues (ISCTE, universitetet i Lissabon, Portugal), Marjorie Jouen (Think-
tank "Notre Europe") og Jérôme Vignon (direktør, Kommissionen, GD EMPL/E). 
Eksperterne drøftede, hvordan den europæiske sociale model ser ud, de 
udfordringer, som den står over for, det store behov for reformer, konteksten 
(globalisering, demografiske forandringer, den teknologiske udvikling, 
ændringerne i de sociale og familiemæssige modeller) samt prioriteterne og 
instrumenterne for denne reform både på nationalt og europæisk plan. 
Eksperternes fremlæggelse blev fulgt op af en interessant og livlig debat mellem 
medlemmerne.

På udvalgsmødet den 20. april gav følgende repræsentanter for de sociale ngo'er 
udtryk for deres synspunkter vedrørende udkastet til betænkningen: Anne-Sophie 
Parent (den sociale platform), Fintan Farrell (Det Europæiske Netværk mod 
Fattigdom) og André Jourdes (Solidar).

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0238/2006
P6_TA(2006)0340
Vedtaget den 6. september 2006
(507, 113, 42)
 Den europæiske sociale model (ESM) afspejler et fælles værdisæt til trods 

for, at medlemsstaterne (MS) har mange forskellige systemer;
 understreger nødvendigheden af at bevare og styrke ESM's værdier: lighed, 

solidaritet, individuelle rettigheder og pligter, ikke-forskelsbehandling og en 
fordelingspolitik med adgang for alle borgere til offentlige tjenesteydelser af 
høj kvalitet – og de høje sociale standarder, der allerede er opnået;

 behov for at reformere økonomiske og sociale systemer, når disse ikke lever 
op til vilkårene om effektivitet og social bæredygtig udvikling;

 MS bør reformere systemer for at sikre økonomisk bæredygtighed;
 Forsyningspligtydelser (SGI'er) og tjenesteydelser af almen økonomisk 

interesse (SGEI'er) er vigtige elementer i ESM;
 vigtigheden af social dialog;
 behov for pensionsreformer, opmuntring af og støtte til ældre arbejdstagere til 
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at forblive længere på arbejdsmarkedet, større fleksibilitet, bekæmpelse af 
fattigdom for pensionister;

 beskæftigelse er en afgørende faktor for, at den sociale integration lykkes;  
skabe incitamenter til at arbejde ved at fjerne fattigdomsfælder;

 EU bør fremme de sociale værdier i forbindelse med alle forhandlinger og 
aftaler om handel og udvikling.

Oeil-link Legislative Observatory - 2005/2248 Procedure file

ESSPROS – det europæiske system af integrerede 
statistikker for social beskyttelse  

Iter nr. EMPL/6/33558

Dato for meddelelse i EP 1. februar 2006

Procedurenummer 2006/0004(COD)

Retsgrundlag EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 285, stk. 1.
Forretningsordenens artikel 51

Administrator Stella Smith, overtaget af Aurel Sava

Ordfører/rådgivende ordfører Jan Andersson

PPE: Csaba Őry GUE: ingen
PSE: IND/DEM:
ALDE: Bernard Lehideux UEN:

Skyggeordførere

V/ALE: Jean Lambert NI:
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)

Vedtaget i udvalget

Antal ændringsforslag 1 

Rådgivende udvalg: Ikke relevant.

Kontaktperson i Kommissionen Anne Clemenceau (EUROSTAT)

Kontaktperson i Rådet

Tidsplan Frist for ændringsforslag:  19. september 2006 kl. 12.00 
Behandling af ændringsforslag:  4. oktober 2006
Vedtagelse:  5. oktober 2006
Plenarforsamling:  nov/dec. 2006

Baggrundsinformation Jan Andersson har udarbejdet et udkast til betænkning, som indeholder 17 
ændringsforslag til Kommissionens forslag vedrørende de vigtigste aspekter af 
EMPL-udvalgets forpligtelser.

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0324/2006
P5_TA(2006)0516.
Vedtaget den 30. november 2006
 Beslutningen har til formål at forbedre hensigtsmæssigheden af at indsamle 

statistiske oplysninger;
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 Udvide dækningen til at inkludere kvalitative oplysninger, som sammen med 
forbedrede kvantitative oplysninger skal styrke den sammenlignende analyse;
De forbedrede statistiske oplysninger skal gøre det muligt at identificere 
skattesystemets indvirkninger på den sociale beskyttelse i medlemsstaterne. 

Oeil-link Legislative Observatory - 2006/0004 Procedure file

Handicappedes forhold i den udvidede Europæiske 
Union: Europæisk handlingsplan 2006-2007

Iter nr. EMPL/6/33558

Dato for meddelelse i EP 18. maj 2006

Procedurenummer 2006/2105(INI)

Retsgrundlag

Administrator Aurel Sava

Ordfører/rådgivende ordfører Elizabeth Lynne

PPE: Iles Braghetto GUE: Ilda Figueiredo
PSE: Evangelia Tzampazi IND/DEM:
ALDE: - UEN:

Skyggeordførere

V/ALE: Jean Lambert NI:
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)

Vedtaget i plenarforsamlingen

Antal ændringsforslag 103

Rådgivende udvalg CULT/FEMM:

Tidsplan Frist for ændringsforslag: 19. september 2006 kl. 12.00 
Behandling af ændringsforslag: 4. oktober 2006
Vedtagelse: 5. oktober 2006
Plenarforsamling: Nov/dec. 2006

Baggrundsinformation Lige muligheder er målet for EU's langsigtede strategi for handicappede, som 
sigter mod at sætte handicappede i stand til at udnytte deres ret til værdighed, 
ligebehandling, uafhængig tilværelse og deltagelse i samfundet. 

EU's strategi bygger på tre søjler: (1) EU's lovgivning mod forskelsbehandling og 
foranstaltninger, som giver adgang til individuelle rettigheder; (2) fjernelse af 
hindringer i omgivelserne, der afholder handicappede fra at udnytte deres evner, 
og 3) inddragelse af handicapspørgsmål i det brede spektrum af EU-politikker, 
som letter den aktive integrering af handicappede (mainstreaming).

EU's handlingsplan for handicappede, som blev udarbejdet af Europa-
Kommissionen for at sikre en sammenhængende politisk opfølgning af det 
europæiske handicapår i det udvidede EU, sikrer dynamiske rammer for 
udviklingen af EU's handicapstrategi.

I EU's til stadighed skiftende økonomiske og sociale miljø er en struktureret 
inddragelse af handicapspørgsmål i alle politikker nødvendig. Handicappolitik 
henhører i alt væsentligt under medlemsstaternes kompetence, men EU-politikker 
og foranstaltninger indvirker på mange måder på handicappedes situation. Rådet 
har anerkendt dette og anbefalet, at medlemsstaterne virkelig tager hensyn til EU's 
handlingsplan for handicappede, når de udvikler deres nationale handicappolitik. 

Kommissionens meddelelse påpeger prioriterede mål og aktioner for den anden 
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fase (2006-2007) af EU's handlingsplan for handicappede, idet den fokuserer på 
den aktive integration af handicappede.  I den nuværende demografiske situation 
må de handicappedes økonomiske potentiale og det bidrag, de kan yde til den 
økonomiske vækst og beskæftigelsen, aktiveres yderligere på grundlag af den 
sociale dagsorden for 2005-2010. Desuden opfordrer denne meddelelse til støtte 
for de seneste ændringer i Lissabonstrategien medlemsstaterne til at fremme 
integrationen af handicappede i deres kommende reformprogrammer for vækst og 
arbejdspladser.  Denne meddelelse er også den første EU-rapport om 
handicappedes generelle situation, som Kommissionen har forpligtet sig til at 
offentliggøre hvert andet år på den europæiske handicapdag. 

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0351/2006
P6_TA(2006)0527

Vedtaget den 30. november 2006
 I henhold til beslutningen bør dokumentation, der produceres af de europæiske 

institutioner, altid stilles til rådighed i tilgængelige formater; 
 Opfordrer til effektiv gennemførelse af Rådets direktiv 2000/78/EF;
 Opfordrer indtrængende Kommissionen til at gøre mere for at indarbejde 

handicapspørgsmål på arbejdsmarkedet og beder indtrængende 
medlemsstaterne om at øge handicappedes adgang til uddannelse; 

 Understreger, at der findes mange former for handicap, og påpeger den 
omstændighed, at multihandicappede mennesker har særlige problemer;

 Anerkender vigtigheden af sport og kultur for handicappede mennesker;
 Understreger, at det er nødvendigt at forhindre, at mennesker med mentale 

problemer stemples;
 Anerkender den vigtige rolle, som medierne og ngo'erne spiller;
 Opfordrer til, at der udarbejdes en fælles europæisk definition af, hvad 

handicap er, og understreger betydningen af de principper, der er stadfæstet i 
FN’s forslag til en omfattende og integreret international konvention til 
beskyttelse og fremme af handicappedes rettigheder og værdighed. 

Oeil-link Legislative Observatory - 2006/2105 Procedure file

Virksomhedernes sociale ansvar Iter nr. EMPL/6/37577

Dato for meddelelse i EP 15. juni 2006

Procedurenummer 2006/2133(INI)

Retsgrundlag

Administrator Klara Scheepers / Elke Ballon

Ordfører Richard Howitt (PSE)

PPE: Philip Bushill-Matthews GUE: Gabi Zimmer
PSE: IND/DEM: 
ALDE: Patrizia Toia UEN: 

Skyggeordførere

V/ALE: Claude Turmes (stedfortræder 
Jean Lambert)

NI: 

Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)
Antal ændringsforslag 191

Rådgivende udvalg henvist til DEVE, ECON, ITRE, IMCO, JURI, FEMM 
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Kontaktperson i Kommissionen Thomas Dodd (ENTR), Geneviève Besse (GD EMPL)

Tidsplan Forelæggelse af arbejdsdokument: 12.-13. september 2006
Afstemning i udvalg: 5. oktober kl. 15.00
Behandling af udkast til betænkning: 22.-23. november
Frist for ændringsforslag: 30. november kl. 12.00
Vedtagelse i EMPL: 18.-19. december 2006
Plenarforsamling: Marts 2007

Baggrundsinformation Meddelelsen fra foråret 2006 er den seneste i en række initiativer vedrørende 
virksomhedernes social ansvar (VSA), som Europa-Kommissionen har lanceret. 
Kommissionen offentliggjorde i 2001 en grønbog (KOM(2001)0366) med det mål 
at igangsætte en debat om VSA-begrebet og etablere et partnerskab for udvikling 
af en europæisk ramme til fremme af VSA. I 2002 foreslog Kommissionen at 
etablere EU's multiinteresseforum om VSA. 

I multiinteressentforummet deltog repræsentanter for erhvervslivet, fagforeninger 
og civilsamfundet, og Kommissionen fungerede som formidler med henblik på at 
udveksle god praksis og søge at kortlægge og udforske områder, hvor der er behov 
for en ekstra EU-indsats. I sin endelige rapport af 29. juni 2004 fremsatte 
forummet anbefalinger med hensyn til oplysningsvirksomhed, 
kapacitetsopbygning og sikring af et gunstigt klima for VSA. 

I den nye meddelelse knytter Kommissionen 1) VSA til Lissabonpartnerskabet for 
vækst og beskæftigelse for at give VSA-indsatsen større politisk synlighed. Den 
oplyser 2) sin støtte til en ny europæisk alliance for VSA. Alliancen er en politisk 
overbygning på nye og eksisterende initiativer inden for VSA fra store 
virksomheders, SMV'ers og interessenters side. Alliancen vil forfølge tre 
hovedaktiviteter – oplysningsvirksomhed, hjælp med at mainstreame og udvikle 
en åben samarbejdskoalition og sikring af et gunstigt klima for VSA. 

Der foregår også en debat om, hvorledes VSA kan bidrage til en række offentlige 
politiske målsætninger, f.eks. mere integrerede arbejdsmarkeder og en højere grad 
af social integration, investering i færdigheder, livslang læring og 
beskæftigelsesevne samt forbedringer i den offentlige sundhedssektor. 

Ordføreren kritiserer i sit arbejdsdokument Kommissionens mangel på konkret 
handling med hensyn til de planer, som er blevet annonceret i løbet af de seneste 
år (oplysningsvirksomhed, forskning i VSA osv.) Han rejser ligeledes spørgsmål 
om, i hvilken udstrækning der er blevet taget behørigt hensyn til Parlamentets 
betænkninger, eftersom ingen af Parlamentets forslag er nævnt i den nye 
meddelelse. 

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0071/2006
P6_TA(2007)0062

Vedtaget den 13. marts 2007
Vedtagelse af EPP-PES-kompromiser vedrørende artikel 4, 5, 6, 27 og 42;
udeladelse af artikel 32, 33, 37, 43 og 63 i EMPL-betænkningen;
 mener, at VSA er et afgørende element i den europæiske sociale model;
 finder, at en enkelt model for virksomhedsadfærd ikke er relevant;
 VSA bør behandle nye emner, som f.eks. livslang læring, arbejdets 

tilrettelæggelse, lige muligheder, social integration, ...;
 mener, at den sociale dialog har været et effektivt middel til at fremme VSA-

initiativer;
 glæder sig over målsætningen i Kommissionens meddelelse om VSA om at 

knytte VSA til Lissabonstrategiens økonomiske, sociale og miljømæssige 
mål;

 opfordrer Kommissionen til at ændre fjerde direktiv om selskabsret (direktiv 
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78/660/EØF) med henblik på at optage krav om en social og miljømæssig 
redegørelse;

 understreger, at forbrugerne spiller en vigtig rolle, når det drejer sig om at 
skabe incitamenter til ansvarlig produktion og ansvarlig forretningspraksis;

 mener, at VSA-politikkerne kan forbedres gennem bedre oplysning og 
gennemførelse af eksisterende retlige instrumenter;

 tilskynder til initiativer til forbedring af uddannelsen i ansvarlig ledelse og 
produktion på Europas handelshøjskoler;

 opfordrer Kommissionen til at integrere VSA på bedre måde i sine 
handelspolitikker;

 anmoder Kommissionen om at sikre, at EU-baserede multinationale 
virksomheder overholder ILOs grundlæggende standarder, sociale og 
miljømæssige konventioner og internationale aftaler;

 foreslår, at Kommissionen målretter SMV'ers deltagelse i VSA; 
 opfordrer Kommissionen til at integrere VSA bedre i sine handelspolitikker;
 opfordrer Kommissionen til at organisere et internt initiativ for at markere 

femårsdagen for forpligtelsen, der blev indgået på verdenstopmødet om 
bæredygtig udvikling;

 opfordrer til en erhvervsdialog mellem EU og Japan;
 opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at bidrage til at støtte og 

styrke OECD-retningslinjerne for multinationale virksomheder;
 opfordrer til at støtte udviklingen af Global Reporting-initiativet;
 opfordrer Kommissionen til i fremtidige samarbejdsaftaler med 

udviklingslande at indføje kapitler om forskning, overvågning og hjælp til at 
afhjælpe sociale, menneskerettighedsrelaterede og miljømæssige problemer.

Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)
Oeil-link Legislative Observatory - 2006/2133 Procedure file

Gennemførelse af Fællesskabets Lissabonprogram: 
Socialydelser af almen interesse i Den Europæiske 

Union

Iter nr. EMPL/6/37584

Dato for meddelelse i EP 15. juni 2006

Procedurenummer 2006/2134(INI)

Retsgrundlag Ikke-lovgivningsmæssig betænkning

Administrator Juan Carlos Pérez Navas

Ordfører/rådgivende ordfører Joel Hasse Ferreira (PSE)

PPE: Roselyne Bachelot-Narquin GUE: Roberto Musacchio
PSE: IND/DEM: 
ALDE: Bernard Lehideux UEN: 

Skyggeordførere

V/ALE: Jean Lambert NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)

Vedtaget i udvalget

Antal ændringsforslag 173 ændringsforslag + 5 udtalelser fra rådgivende udvalg

Rådgivende udvalg IMCO, ENVI, ECON, FEMM, JURI
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Kontaktperson i Kommissionen Raymond Maes (GD EMPL)

Kontaktperson i Rådet

Tidsplan Behandling af udkast til betænkning: 22.-23. november 2006
Frist for ændringsforslag: 30. november 2006 kl. 12.00
Drøftelse om ændringsforslag og vedtagelse i EMPL: 1. marts 2007
Plenarforsamling: 14. marts 2007

Baggrundsinformation Denne meddelelse skal ses i sammenhæng med Fællesskabets og 
medlemsstaternes fælles ansvar for tjenesteydelser af almen økonomisk interesse, 
som er fastlagt i EF-traktatens artikel 16. Modernisering af de sociale ydelser er på 
nuværende tidspunkt et af de vigtigste emner på europæisk plan, da de udgør en 
integreret del af den europæiske sociale model.
Formålet med denne meddelelse består i at fortolke de relevante bestemmelser og 
foretage de nødvendige juridiske præciseringer. Den omfatter udelukkende sociale 
ydelser, herunder derfor også sundhedsydelser (som vil blive genstand for 
behandling i et specifikt initiativ i 2007). Meddelelsen indeholder ikke et 
lovgivningsinitiativ på dette område inden for den nærmeste fremtid, men 
udelukker heller ikke et sådant, medmindre det efter høring af alle berørte parter, 
fra de halvårlige rapporter om de sociale ydelser, som denne meddelelse 
indeholder, samt fra en undersøgelse, som er under udarbejdelse i forbindelse med 
forberedelsen af den indledende rapport i 2007, tydeligt fremgår, at der er behov 
for et lovgivningsinitiativ. 

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0057/2007
P6_TA(2007)0070

Vedtaget den 14. marts 2007 som vedtaget af EMPL
 Hilser Kommissionens initiativ velkommen, men mener imidlertid ikke, at 

Kommissionens meddelelse indeholder en tilstrækkelig tydelig klassificering 
og definition af socialydelser af almen interesse, men forhaler beslutningen 
om den retlige ramme, som skal gælde for disse ydelser;

 bekræfter sin støtte til moderne og kvalitetsbaserede socialydelser af almen 
interesse, som bygger på værdierne lighed, solidaritet, lovlighed og respekt 
for menneskets værdighed samt på principperne om tilgængelighed, almenhed 
og effektivitet, forsvarlig økonomisk forvaltning af ressourcerne, kontinuitet, 
nærhed til brugerne og gennemsigtighed, og som bidrager til gennemførelsen 
af et socialt Europa;

 anser det for nødvendigt at forene konkurrencereglerne, bestemmelserne for 
offentlig støtte og markedsreglerne på den ene side og begreberne"offentlig 
tjenesteydelse", "almen interesse" og "social samhørighed" på den anden side, 
og samtidig anerkende, at kravene til offentlige tjenesteydelser har forrang; 
mener, at der bør findes en balance mellem dels subsidiaritetsprincippet og 
proportionalitetsprincippet, og dels det medansvar, som Fællesskabet har i 
medfør af traktaten, og tilstedeværelsen af grundlæggende fælles europæiske 
værdier og principper, som skal overholdes af alle;

 glæder sig over Kommissionens planer om at fortsætte høringsprocessen for 
at præcisere anvendelsen af visse fællesskabsbestemmelser for socialydelser; 
anmoder om, at høringsprocessen afsluttes i midten af 2007, og opfordrer 
Kommissionen til at træffe afgørelse om, hvordan der skal følges op på denne 
proces, og finde frem til den bedste fremgangsmåde samt overveje behovet 
for et sektorspecifikt lovgivningsmæssigt forslag og vurdere, om et sådant 
forslag er nødvendigt og berettiget;

 anbefaler, at der i Europa-Parlamentets regi indkaldes et forum bestående af 
de europæiske sociale organisationer og repræsentanter for Rådet og 
Kommissionen, som kan styre denne proces; 

 opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at beskytte og fremme 
arbejdsformer, der er hyppigt forekommende i sektoren for socialydelser af 
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almen interesse, som f.eks. beskæftigelse for kvinder, fleksible arbejdstider, 
deltidsarbejde og velgørenhedsarbejde, og samtidig sørge for ikke at fremme 
svig og usikkerhed i ansættelsen eller forårsage en forringelse af 
ansættelsesforholdene for arbejdstagere inden for sektoren eller bruge 
ukvalificeret eller dårligt kvalificeret personale; 

 opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og udbyderne af socialydelser af 
almen interesse til at udvikle faglige uddannelsesinitiativer, som er tilpasset 
disse forhold, og som kan afhjælpe dem, med henblik på at sikre 
tjenesteydelser af bedre kvalitet og forbedre arbejds- og levevilkårene for 
arbejdstagere i denne sektor; 

 finder det glædeligt, når virksomhederne inden for rammerne af deres sociale 
ansvar deltager i finansiering, støtte og levering af socialydelser af almen 
interesse, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne om at inddrage 
arbejdsmarkedets parter i udarbejdelsen af sådanne koncepter.

Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)
Oeil-link Legislative Observatory - 2006/2134 Procedure file

Forslag til fælles rapport om social sikring og social 
integration 2007
KOM(2007) 13.
Status over den sociale virkelighed
KOM(2007) 63.

Iter nr. EMPL/6/49155

Dato for meddelelse i EP

Procedurenummer 2007/2104(INI)

Retsgrundlag Forretningsordenens artikel 45

Administrator Jan van der Velden

Ordfører/rådgivende ordfører Elizabeth Lynne (ALDE)

PPE: Edit Bauer GUE: Ilda Figueiredo
PSE: Richard Falbr IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Skyggeordførere

V/ALE: Jean Lambert NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)

Vedtaget i EMPL:

Antal ændringsforslag 139

Rådgivende udvalg FEMM, ENVI

Kontaktperson i Kommissionen Katarina Lindahl (GD EMPL), Marcel Haag (SG)

Tidsplan Undersøgelse af udkast til betænkning: 7. juni 2007
Frist for ændringsforslag: 11. juli 2007
Første drøftelse af ændringsforslag: 11. september 2007
Afstemning i FEMM: 2. oktober 2007
Afstemning i ENVI: 3. oktober 2007
Anden drøftelse af ændringsforslag: 8. oktober 2007
Afstemning i EMPL: 9. oktober 2007
Plenarforsamling: 15. november 2007
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Baggrundsinformation I januar 2007 vedtog Kommissionen en meddelelse vedrørende analysen af 
medlemsstaternes fælles fremlagte nationale rapporter om strategier for social 
integration, pensioner, sundhed og langtidspleje28. Meddelelsen vurderer 
medlemsstaternes sociale politikker og drager visse generelle konklusioner.

Ud over denne analyse af de sociale politikker i EU, støttede Rådet i juni 2006 den 
idé, som Kommissionen fremlagde i sin meddelelse "En dagsorden for EU's 
borgere et resultatorienteret EU"29 om at iværksætte en offentlig høring med 
henblik på at gøre status over den sociale virkelighed og tendenser i de 
europæiske samfund. 
Kommissionen har som et led i indledningen af høringen forelagt en 
midtvejsrapport "Status over den Social Virkelighed"30. Rapporten støttes af et 
dokument fra Kontoret for Europapolitisk Rådgivning (BEPA)31, som indeholder 
en personlig analyse af:
1. Tendenser i de europæiske samfund fra ca. de sidste år i det 20. århundrende 
frem til i dag;
2. Europæernes velbefindende i den postindustrielle tid;
3. Spørsmålet om at højne den sociale kvalitet;
4. Spørgsmål til drøftelse.
Udover midtvejsrapporten og dokumentet fra BEPA blev der som 
baggrundsmateriale endvidere anvendt en særlig Eurobarometer-undersøgelse, 
som blev gennemført i slutningen af 200632.
Formålet med dette enestående forsøg er at få forskellige grupper til at diskutere, 
hvordan Europas sociale virkelighed ser ud. Høringen vil vare resten af 2007.
Kommissionen har ikke til hensigt at afprøve politikker, men den vil kunne 
anvende resultaterne af dette eksempel i forbindelse med kommende politiske 
initiativer, såsom ved revisionen af Kommissionens sociale dagsorden senere på 
året. 
Betænkningen fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender behandler 
alle ovenstående punkter, eftersom de er knyttet til hinanden. 

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0400/2007
P6_TA(2007)0541
Vedtaget i plenarforsamlingen den 15. november 2007 (345, 14, 2)
Ændringer af artikel 9, 28 og 32
 Beslutningen påpeger, at social integration og social beskyttelse er 

grundlæggende værdier i Den Europæiske Union og udgør en grundlæggende 
rettighed for alle individer uanset etnisk oprindelse, alder, køn, handicap, 
seksuel orientering og religion. Den understreger, at beskæftigelse stadig bør 
ses som en af de mest effektive måder at forhindre fattigdom og social 
udstødelse på.

 Kommissionen bør styrke og klarlægge det oprindelige Lissabonmål med 
bekæmpelse af fattigdom ved at vedtage et klart overordnet mål for EU om at 
reducere fattigdomsniveauerne målt i forhold til BNP inden 2010 samt 
udvikle et sæt standarder for social integration, i forhold til hvilke resultaterne 
af den sociale integrationsstrategi kan måles.

                                               
28 KOM(2007) 13 af 19.01.2007.
29 KOM(2006) 211 af 10.05.2006.
30 KOM(2007) 63 af 26.02.2007.
31

http://ec.europa.eu/citizens_agenda/social_reality_stocktaking/docs/background_document_en.p
df
32 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_273_en.pdf
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 Parlamentet opfordrer medlemsstaterne til at gøre optimal brug af det 
potentiale, som den åbne koordinationsmetode frembyder.

 Parlamentet beklager, at Kommissionen i sin meddelelse om status over den 
sociale virkelighed efterlader det indtryk, at mange socialpolitiske initiativer 
er forældede, og understreger derimod, at social sikring og socialpolitik er 
afgørende for produktivitet og innovation og udgør grundlaget for en effektiv 
og omfattende videnbaseret økonomi.

  Beslutningen koncentrerer sig ligeledes om to meget betydningsfulde 
områder af socialpolitikken: den sociale integration og den sociale 
beskyttelse, som også er grundlæggende værdier i EU.

Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)

Oeil-link Legislative Observatory - 2007/2104 Procedure file

Folke- og boligtællinger Iter nr. EMPL/6/46395

Dato for meddelelse i EP 13. marts 2007

Procedurenummer KOM(2007)0069; 2007/0032(COD)

Retsgrundlag Artikel 285, stk. 1

Administrator Aurel Sava

Ordfører/rådgivende ordfører Ona Juknevičienė (ALDE)

PPE: José Albino Silva Peneda GUE: Gabriele Zimmer
PSE: Jamila Madeira IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Skyggeordførere

V/ALE: Elisabeth Schroedter NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)

Udkast til betænkning sendt til oversættelse den 2. juli 2007
EMPL-aftale om førstebehandlingen: 30. januar 2008
Vedtaget i plenarforsamlingen den 20. februar 2008

Antal ændringsforslag 33 udkast til betænkning + 37 behandlet + 5 REGI + 2 kompromiser: 77 
ændringsforslag 

Rådgivende udvalg REGI-ECON (ved ikke)

Kontaktperson i Kommissionen Skaliotis, Benoit og Kyi

Kontaktperson i Rådet Mervi Hietanen

Tidsplan Behandling af udkast til betænkning: 8.-9. oktober 2007
Frist for ændringsforslag: 15. oktober 2007
Behandling af ændringsforslag: 20. november 2007
Afstemning i EMPL: 21. november 2007
EMPL-aftale om førstebehandlingen:        30. januar 2008
Plenarforsamling: 20. februar 2008

Baggrundsinformation Internationale, europæiske og nationale institutioner har behov for tilstrækkeligt 
pålidelige oplysninger om befolknings- og boligsituationen i Den Europæiske 
Union. På næsten alle de politikområder, hvor EU er aktiv, hvad enten det drejer 
sig om det økonomiske, det sociale og arbejdsmarkedsmæssige eller det 
miljømæssige område, er det nødvendigt at råde over befolkningsdata af høj 
kvalitet til opstilling af operationelle mål og evaluering af fremskridt. 
Tællingsdata gør det muligt at foretage relevante sammenligninger mellem EU's 
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medlemsstater. Dataene vil kunne anvendes direkte (f.eks.: Hvor mange personer 
er berørt af et bestemt problem/en bestemt foranstaltning?) eller "pr. indbygger" 
for at opnå sammenlignelighed.

Herudover udgør tællingsdata, som er sammenlignelige på EU-plan, fundamentet 
for årlige skøn over befolkningstallet, stikprøveundersøgelser og regionale 
analyser.

Endelig skabes der med dette forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning et grundlag for indsamling af boligdata, som er sammenlignelige på 
EU-plan.

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0471/2007
P6_TA(2008)0056.
Betænkningen blev vedtaget i plenarforsamlingen den 20. februar 2008.
 Betænkningen understreger, at forordningen er et redskab til at indsamle 

periodiske statistiske data om befolkningen og, at de vigtigste 
familiemæssige, sociale, økonomiske og boligmæssige karakteristika for 
enkeltpersoner er nødvendige for årligt at kunne analysere og udforme de 
fremtidige europæiske, nationale, regionale og lokale politikker. 

 Bilaget med henvisning til "kvinder, der lever i et partnerskabsforhold" og til 
"datoer for lovlig indgåelse af ægteskab mellem kvinder" blev slettet, og i 
forbindelse med oplysninger til brug for beregning af fertilitetsrater indsattes 
termen "ugift partnerskabsforhold". 

Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)

Ikrafttrædelse: oktober 2008

Oeil-link Legislative Observatory 2007/0032 Procedure file

Den demografiske udvikling i Europa Iter nr. EMPL/6/50702

Dato for meddelelse i EP 26. oktober 2006 - 12. juli 2007

Procedurenummer KOM(2006)571 - 2007/2156(INI)

Retsgrundlag Forretningsordenens artikel 45

Administrator Aurel Sava

Ordfører Françoise Castex (PSE)

PPE: Carlo Fatuzzo GUE: 
PSE: IND/DEM: 
ALDE: Elizabeth Lynne UEN: 

Skyggeordførere

V/ALE: Elisabeth Schroedter NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)

Udkast til betænkning sendt til oversættelse den 11. oktober 2007
Afstemning i plenarforsamlingen den 21. februar 2008

Antal ændringsforslag 237 ændringsforslag fra EMPL, 11 LIBE, 12 REGI, 10 ECON, 40 FEMM og 23 
kompromiser: i alt 310 ændringsforslag

Rådgivende udvalg henvist til ECON, FEMM, LIBE og REGI

Kontaktperson i Kommissionen Julius Op De Beke (kontorchef); Ralf Jacob
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Kontaktperson i Rådet Pierluigi Brombo (CESE, Adm Principal); Stéphane Buffetaut (CESE, ordfører)

Tidsplan Forelæggelse af arbejdsdokument:
Afstemning i udvalg: 20. november 2007
Behandling af udkast til betænkning: 20.-21. november 2007
Frist for ændringsforslag: 5. december 2007
Vedtagelse i EMPL: 23. januar 2008
Plenarforsamling: 21. februar 2008

Baggrundsinformation  Den europæiske befolknings aldring er det uomgåelige resultat af en i bund og 
grund positiv udvikling: længere forventet levetid, ofte med en god 
sundhedstilstand, og bedre muligheder for at vælge, om og hvornår man vil have 
børn – et valg, som træffes af kvinder, der bliver stadig mere veluddannede og får 
lettere ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Men disse grundlæggende 
demografiske, sociale og økonomiske ændringer kræver en reform af de 
nuværende institutioner både af økonomiske grunde og af hensyn til en rimelig 
social balance.

Den nuværende politik er ikke holdbar på lang sigt, for den gør det ikke muligt at 
tackle den forventede reduktion i antallet af erhvervsaktive og det forventede 
skred i de offentlige finanser. Problemet udspringer ikke i længere levetid som 
sådan. Det ligger snarere i den nuværende politiks manglende evne til at tilpasse 
sig til de nye demografiske kendsgerninger og virksomhedernes og borgernes 
modvilje mod at ændre deres forventninger og adfærd, navnlig i forhold til 
arbejdsmarkedets modernisering. Medlemsstaterne står således mere over for et 
pensionsproblem end over for et aldringsproblem.

Det er naturligvis først og fremmest op til medlemsstaterne at finde konkrete svar 
på den demografiske udfordring. De seneste erfaringer på dette område er 
opmuntrende, for de første pensionsreformer begynder nu at bære frugt.
Udfordringen er ikke uoverkommelig, hvis vi benytter os af det beskedne vindue, 
der vil stå åbent i omkring ti år.

Reformerne indgår også i en europæisk sammenhæng, hvor den fornyede 
Lissabonstrategi for vækst og beskæftigelse, stabilitets- og vækstpakken, 
strategien for en bæredygtig udvikling, samhørighedspolitikken og den åbne 
koordinationsmetode inden for social beskyttelse og inddragelse til alt held 
allerede vidner om et kraftigt engagement.

Der er ikke tale om at skulle iværksætte en ny europæisk koordinationsproces. Vi 
bør forpligte os til at videreføre og uddybe vore bestræbelser og samtidig sikre, at 
der i høj grad tages hensyn til de mange komplicerede dimensioner ved den 
demografiske udfordring både i almindelighed og i forbindelse med den politik, vi 
fører på nationalt plan og fællesskabsplan.

Denne meddelelse skaber derfor den europæiske referenceramme for 
medlemsstaternes politik.

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0024/2008
P6_TA(2008)0066

Betænkningen blev vedtaget i plenarforsamlingen den 21. februar 2008.
 Betænkningen henleder opmærksomheden på den dårlige behandlling og 

mangel på pleje, som ældre er udsat for;
 erkender, at familieplanlægning handler om valg af den mest personlige 

karakter for mænd og kvinder, som skal respekteres;
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 støtter Kommissionens planer om hvert andet år at anvende et kapitel i sin 
demografirapport til at behandle fertilitetspørgsmål; 

 opfordrer medlemsstaterne til at tage ved lære af bedste praksis vedrørende 
længde af barselsorlov, forældreorlov, svangerskabsrådgivning, ordninger for 
svangreomsorg, garanteret indkomst under graviditeten og sikkerhed for at 
kunne vende tilbage til samme stilling på arbejdspladsen; 

 gør opmærksom på det nødvendige i at afsætte offentlige midler til småbørn 
og børnerige familier, og opfordrer til, at der på EU-plan gøres overvejelser 
om procedurerne for adoption af børn fra medlemslande eller tredjelande;

 opfordrer medlemsstaterne til at indføre støtteordninger rettet specifikt mod 
unge forældre under uddannelse;

 foreslår hurtigst muligt at begrænse virksomhedernes anvendelse af 
førtidspensionering, og opfordrer medlemsstaterne til at fremme ældre 
arbejdstageres rolle gennem deltidsarbejde, fjernarbejde og jobdeling;

 konstaterer, at aldringen i det europæiske samfund dækker over betydelige 
regionale uligheder og opfordrer til, at det fastlægge, hvilke infrastrukturelle 
behov der skal dækkes;

 opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter til at 
udarbejde en afbalanceret og gennemtænkt tilgang til 
indvandringsspørgsmålet, for at fremmedfjendske udtalelser og handlinger 
kan modarbejdes og indvandrernes fulde og effektive integration i samfundet 
fremmes;

 anbefaler, at indvandrede arbejdstagere efter ophold af en vis varighed skal 
kunne vælge at få permanent opholdstilladelse.

Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)

Oeil-link Legislative Observatory - 2007/2156 Procedure file

Fremskridt på områderne ligebehandling og ikke-
diskriminering i EU

Iter nr. EMPL/6/53511

Dato for meddelelse i EP 27. september 2007

Procedurenummer Gennemførelse af direktiv 2000/43/EF og 2000/78/EF
2007/2202(INI)

Retsgrundlag Forretningsordenens artikel 45

Administrator Aurel Sava

Ordfører/rådgivende ordfører Elizabeth Lynne (ALDE)

PPE: Edit Bauer GUE: Mary Lou McDonald
PSE: Magda Kósáné Kovács IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Skyggeordførere

V/ALE: Jean Lambert NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)

Udkast til betænkning sendt til oversættelse den 11. december 2007
Afstemning i plenarforsamlingen den 20. maj 2008

Antal ændringsforslag 156 drøftet i EMPL + 18 LIBE + 29 kompromiser: 203 ændringsforslag
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Rådgivende udvalg LIBE

Kontaktperson i Kommissionen Fernando Pereira

Tidsplan Høring:                                      20. november 2007
Behandling af udkast til betænkning: 22.-23. januar 2008
Frist for ændringsforslag: 29. januar 2008
Behandling af ændringsforslag: 25.-26. februar 2008
Afstemning i EMPL:   1.-2. april 2008
Plenarforsamling: MAJ II 

Baggrundsinformation Ordføreren udtrykker i sit udkast til betænkning bekymring over de mangler, der 
kan konstateres i gennemførelsen i national ret og anvendelsen af direktiverne om 
bekæmpelse af diskrimination i visse medlemsstater og opfordrer disse 
medlemsstater til at sikre, at direktiverne gennemføres fuldt ud. 

Betænkningen opfordrer til, at der foretages en årlig evaluering af 
medlemsstaternes gennemførelse som led i den åbne koordinationsmetode og 
insisterer på, at ngo'er skal deltage i denne evaluering.

Spørgsmål som en generel definition på, hvad handicap er, støtte fra offentlige 
myndigheder, passende ressourcer for ngo'er, bistand i retssager, troværdige 
statistikker om forskelsbehandling og flere forskellige former for 
forskelsbehandling behandles ligeledes i udkastet til betænkning. 

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0159/2008
P6_TA(2008)0212

Betænkningen blev vedtaget i plenarforsamlingen den 20. maj 2008.
 Betænkningen opfordrer medlemsstaterne til i deres lovgivning at tage 

behørigt hensyn til de forskellige årsager til forskelsbehandling, der er 
omhandlet i artikel 21 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder;

 udtrykker bekymring over de mangler, der kan konstateres i gennemførelsen i 
national ret og anvendelsen af direktiv 2000/78/EF og direktiv 2000/43/EF i 
nogle medlemsstater og manglen på information om mulige retsmidler i sager 
om forskelsbehandling;

  opfordrer til, at der foretages en årlig evaluering af medlemsstaternes 
gennemførelse som led i den åbne koordinationsmetode og en udvidet ekstern 
gennemgang af gennemførelsen af en sådan lovgivning hvert femte år som en 
del af den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden;

 opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til hurtigst muligt at vedtage en 
generel definition af begrebet handicap;

 understreger, at medlemsstaterne under alle omstændigheder bør sikre, at ofre 
for forskelsbehandling automatisk modtager støtte i forbindelse med 
retssager;

 opfordrer Kommissionen til at anvende en afvejet bred definition af 
forskelsbehandling under flere forskellige former samt undersøge og 
fremlægge data om forskelsbehandling og hadforbrydelser;

 opfordrer til, at der vedtages et nyt direktiv vedrørende bekæmpelse af 
forskelsbehandling i henhold til EF-traktatens artikel 13, som skal omfatte 
alle de områder, som falder ind under Fællesskabets beføjelser.

Oeil-link Legislative Observatory - 2007/2202 Procedure file
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Det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og 
social udstødelse (2010)

Iter nr. EMPL/6/57475

Dato for meddelelse i EP 31. januar 2008

Procedurenummer 2007/0278 (COD)

Retsgrundlag Artikel 137

Administrator Jan van der Velden

Ordfører Panayotopoulos

PPE: - GUE: Kyriacos Triantaphyllides
PSE: Richard Falbr IND/DEM: 
ALDE: Ona Jukneviciene UEN: 

Skyggeordførere

V/ALE: Sepp Kusstatscher NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)

Afstemning i plenarforsamlingen den 17. juni 2008

Antal ændringsforslag 128 + 12 fra FEMM: I alt 140

Rådgivende udvalg FEMM (Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)

Kontaktperson i Kommissionen Antonia Carparelli, (HoU E2, GD EMPL), Antoine Saint Denis (administrator GD 
EMPL, E2)

Kontaktperson i Rådet Bozica Matic,  Philip Landon

Tidsplan Behandling af udkast til betænkning: 1. april 2008
Frist for ændringsforslag: 15. april 2008
Afstemning i FEMM: 3. april 2008
Behandling af ændringsforslag: 5. maj 2008
Vedtagelse i EMPL: 6. maj 2008
Plenarforsamling: Juni (STR)

Baggrundsinformation Kommissionen foreslog i den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden for 
2005-2010, at 2010 blev udnævnt til det europæiske år for bekæmpelse af 
fattigdom og social udstødelse. Formålet med det europæiske år er at bekræfte 
EU's engagement i solidaritet, social retfærdighed og større samhørighed, samt 
fremme af sammenhængen i og støtten til EU's overordnede mål, navnlig i 
forbindelse med Lissabonstrategien for vækst og beskæftigelse, som gør en 
betydelig indsats for at udrydde fattigdom, og i forbindelse med strategien for 
bæredygtig udvikling. 

Det europæiske år bør gøre borgerne mere bevidste om fattigdom og social 
udstødelse i Europa og formidle det budskab, at fattigdom og udstødelse skader 
den sociale og økonomiske udvikling. Det bør medvirke til at modarbejde den 
opfattelse, at fattigdomsbekæmpelse kun er en udgift for samfundet, og bekræfte 
betydningen af det kollektive ansvar, der ikke kun påhviler beslutningstagerne, 
men også offentlige og private aktører.

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0173/2008
P6_TA(2008)0286
Vedtaget den 22. oktober 2008
635 for / 29 imod / 10 hverken for eller imod

Aftale ved førstebehandlingen efter trepartsforhandlinger
Hovedpunkter og resultater:
 Det europæiske år bør fokusere på bekæmpelsen af børnefattigdom, og 
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fattigdom, der går i arv fra generation til generation. Der bør især fokuseres 
på fattigdom inden for store familier og familier med kun én forsørger og 
familier, der plejer en afhængig person, samt fattigdom blandt børn i 
institutioner.

 Foranstaltninger af europæisk tilsnit kan modtage støtte på op til 80 %, mens 
lokale, regionale eller nationale foranstaltninger kan opnå en medfinansiering 
på op til 50 % fra EU-fonde.

 Det europæiske år bør bl.a. behandle fattigdom blandt personer i arbejde, 
hjemløshed samt handicappede og deres familiers behov. Initiativer bør sigte 
mod at lette adgangen til kultur og fritidsbeskæftigelse samt overvinde 
forskelsbehandling af indvandrere og etniske mindretal.

 Kompromisteksten siger også, at det er nødvendigt at øge støtten til ugunstigt 
stillede regioner, områder med permanente strukturulemper, regionerne i den 
yderste periferi, visse øer og ømedlemsstater og områder, der har været berørt 
af den seneste tids afindustrialisering eller industrielle omstilling.

 Kompromiset indeholder Beskæftigelsesudvalgets forslag om at fremme 
undersøgelser vedrørende relationen mellem alvorlig fattigdom og de 
grundlæggende rettigheder.

 Det europæiske år bør anvende synergieffekterne fra foranstaltningerne i 
forbindelse med FN's internationale dag for udryddelse af fattigdom den 17. 
oktober.

Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)
Oeil-link Legislative Observatory 2007/0278 Procedure file

Social integration og bekæmpelse af fattigdom Iter nr. EMPL/6/59462

Dato for meddelelse i EP 21. februar 2008

Procedurenummer 2008/2034(INI)

Retsgrundlag Forretningsordenens artikel 45

Administrator Jan van der Velden

Ordfører Gabriele Zimmer

PPE: Agnes Schierhuber GUE: -
PSE: Richard Falbr IND/DEM: 
ALDE: Ona Jukneviciene UEN: Ewa Tomaszewska

Skyggeordførere

V/ALE: Sepp Kusstatscher NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)

Afstemning i udvalget

Antal ændringsforslag 212 (uden FEMM)

Rådgivende udvalg FEMM (udvidet samarbejde) 

Kontaktperson i Kommissionen Antonia Carparelli, (HoU E2, GD EMPL, unit E2), Michele Calandrino 
(administrator GD EMPL, unit E2)

Kontaktperson i Rådet Ms Božica Mattič (Perm Rep Slovenia)

Tidsplan Behandling af udkast til betænkning: 6. maj 2008
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Frist for ændringsforslag: 16. maj 2008
Afstemning i FEMM: 26. maj 2008
Behandling af ændringsforslag: 24. juni 2008
Vedtagelse i EMPL: 10. september 2008
Plenarforsamling: oktober (STR)

Baggrundsinformation Kommissionen peger i KOM(2007)0620 på mindstelønsordninger, rummelige 
arbejdsmarkeder og bedre adgang til sociale ydelser af høj kvalitet som de tre 
vigtigste målsætninger med henblik på at bekæmpe fattigdom og social 
udstødelse. En række fælles principper for en holistisk strategi for social 
integration skal følges som led i en uddybning af den åbne koordinationsmetode. 
Ud over den åbne koordinationsmetode skal finansielle EU-instrumenter som 
f.eks. Socialfonden udgøre en EU-ramme, som understøtter medlemsstaterne i 
forbindelse med deres politik for social integration.

Ordføreren er af den opfattelse, at den fælles rapport om social sikring og social 
integration først og fremmest er beskrivende, når der henvises til bestræbelser på 
at mindske børnefattigdom, fremme et længere arbejdsliv, sikre privat 
finansierede pensionsordninger, mindske uligheder med hensyn til 
sundhedsydelser og langtidspleje.

I overensstemmelse med Lissabonstrategien gør Rådet og Kommissionen 
økonomisk vækst til det vigtigste mål for en rig, retfærdig og miljømæssigt 
bæredygtig fremtid for Europa. Efter ordførerens opfattelse fokuserer den fælles 
rapport ikke i tilstrækkelig grad på social sikring og social integration, ligesom 
den er for koncentreret om social integration som "produktiv faktor". Ordføren 
mener, at bekæmpelse af børnefattigdom ikke blot er et simpelt bidrag til 
økonomien, men en investering i fremtidens menneskelige ressourcer.  

Ordføreren støtter Kommissionens tanke om en mere holistisk strategi for 
bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse og er helt enig i de udvalgte 
aktionsområder. Ordføreren mener, at strategierne til bekæmpelse af fattigdom og 
social udstødelse bør kædes sammen med strategierne til opnåelse af bedre social, 
territorial og regional samhørighed. Ordføreren synes ikke, at problemet med 
fattige regioner og de enorme regionale forskelle regionerne imellem hvad angår 
fattigdom og social udstødelse er dækket tilstrækkeligt i Kommissionens 
meddelelse.

Social integration bør omfatte alle borgere, uanset om de står til rådighed for 
arbejdsmarkedet eller ikke. Ordføreren mener ikke, at det opfylder behovene at 
gøre beskæftigelsesegnethed til det endelige mål for social integration, og tror 
ikke, det vil lykkes at udrydde fattigdom og social udstødelse på den måde. I 
ordførerens øjne behandler Kommissionen ikke mindretal som f.eks. personer 
med kroniske sygdomme eller indvandrere korrekt i strategierne til bekæmpelse af 
fattigdom og social udstødelse. Situationen for personer, der opholder sig illegalt i 
EU, og asylansøgere er endnu værre.

I udkastet sætter ordføreren fokus på følgende elementer:
 En mere holistisk strategi for aktiv social integration
 Garanti for tilstrækkelige indkomster til at sikre en værdig tilværelse for alle
 Udryddelse af børnefattigdom
 Socialt rummelige arbejdsmarkeder
 Adgang til tjenesteydelser af høj kvalitet
 Forbedret koordinering

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0364/2008
P6_TA(2008)0467
Vedtaget den 9. oktober 2008
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540 for / 57 imod / 32 hverken for eller imod

 Parlamentet bemærker i sin initiativbetænkning, at en betragtelig del af EU's 
befolkning fortsat er socialt udstødt.

 Parlamentet støtter Kommissionens væsentligste forslag vedrørende tildeling 
af tilstrækkelig indkomststøtte til at undgå social udstødelse, idet adgangen til 
socialt rummelige arbejdsmarkeder opretholdes, og opfordrer til, at en mere 
holistisk tilgang til aktiv integration også skal omfatte en særlig prioritering af 
bekæmpelse af børnefattigdom.

 Parlamentet opfordrer medlemsstaterne til at fastsætte mindstelønsordninger 
med henblik på social integration. For bedre at kunne definere dette 
mindstelønsniveau i EU opfordres Kommissionen til at udarbejde en 
detaljeret rapport om, hvorvidt medlemsstaternes velfærdsydelser (bl.a. 
mindstelønsordninger, ydelser i forbindelse med arbejdsløshed og handicap 
og ydelser til efterladte, vedtægtsmæssige og supplerende pensionsordninger) 
sikrer indkomster, der er højere end EU's fattigdomsgrænse på 60 % af den 
nationale middelindkomst.

 Beslutningen anfører, at passende minimumsindkomstordninger er en 
grundlæggende forudsætning for et EU, der bygger på social retfærdighed og 
lige muligheder for alle. Medlemsstaterne opfordres derfor til at sikre, at der 
gives en passende minimumsindkomst for perioder uden eller mellem job.
Rådet opfordres til at enes om et EU-mål for mindstelønordninger og 
bidragspligtige indkomsterstatningsordninger, der indebærer udbetaling af 
indkomststøtte på mindst 60 % af den nationale middelindkomst, samt om en 
tidsplan for, hvornår dette mål skal være nået i samtlige medlemsstater.

 Af alle former for fattigdom, er børnefattigdom den alvorligste. Parlamentet 
opfordrer derfor EU-institutionerne, medlemsstaterne og organisationerne i 
civilsamfundet til at anvende en holistisk strategi i bekæmpelsen heraf. Det 
opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at mindske børnefattigdom med 
50 % inden 2012 og tilføje de nødvendige midler med henblik på at nå dette 
mål.

 Parlamentet understreger betydningen af vedtægtsmæssige og supplerende 
sociale sikkerhedsordninger, sundshedsydelser og sociale ydelser af almen 
interesse i forbindelse med forbyggelse af fattigdom.

 Beslutningen opfordrer ligeledes Rådet til at påtage sig en forpligtelse til for 
hele EU at afskaffe hjemløshed inden 2015 og sørge for, at medlemsstaterne 
fører en samordnet politik for at sikre, at alle har adgang til egnede boliger til 
en overkommelig pris.

 Parlamentet opfordrer også Rådet og Kommissionen til udtrykkeligt at 
forpligte sig til at føre en fællesskabsstrategi, der sigter på at bekæmpe 
fattigdom og fremme social integration. Det tilskynder medlemsstaterne til at 
iværksætte effektive foranstaltninger med henblik på at etablere faciliteter til 
børnepasning for 90 % af alle børn fra fødslen til den skolepligtige alder i 
hele EU og et tilstrækkeligt niveau af pasningstilbud for andre 
pasningskrævende personer inden 2015.

I forbindelse med initiativbetænkningen blev der afholdt to høringer: den første 
om bekæmpelse af børnefattigdom og den anden med henblik på at drøfte 
indholdet af udkastet til initiativbetænkningen med de sociale partnere på 
europæisk niveau og den Europæiske Sociale Platform.

Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)
Oeil-link Legislative Observatory Procedure file
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Socialøkonomi Iter nr. EMPL/6/66836

Dato for meddelelse i EP 23. september 2008

Procedurenummer 2008/2250(INI)

Retsgrundlag Forretningsordenens artikel 45

Administrator Bozica Matic 

Ordfører/rådgivende ordfører Patrizia Toia (ALDE)

PPE: Iles Braghetto GUE: Mary Lou McDonald
PSE: Joel Hasse Ferreira IND/DEM: N.N.
ALDE: / UEN: N.N.

Skyggeordførere

V/ALE: Elisabeth Schroedter NI: N.N.
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)

Behandling og vedtagelse af udkast til betænkning: 21. januar 2009

Antal ændringsforslag 86 + 14 kompromisændringsforslag

Rådgivende udvalg ECON (Donata Gottardi, PSE)

Kontaktperson i Kommissionen GD ENTR (E/3): Sylvia Vlaeminck, kontorchef, Apostolos Ioakimidis

Kontaktperson i Rådet

Tidsplan Behandling af udkast til betænkning: 4.-5. november 2008
Frist for ændringsforslag: 19. november 2008
Afstemning i ECON: 2. december 2008
Behandling af ændringsforslag: 20. januar 2009
Afstemning i EMPL: 21. januar 2009
(Forventet) behandling i plenarforsamling: Feb II 2009

Baggrundsinformation Parlamentets initiativbetænkning tager sigte på at behandle visse store 
udfordringer, som den socialøkonomiske sektor i Europa står over for, samt at 
foreslå redskaber til tackling af disse udfordringer.
Den socialøkonomiske sektor er karakteriseret ved en selskabsform, der adskiller 
sig fra den traditionelle form for "investordrevet" virksomhed. Sektorens stigende 
betydning stammer fra muligheden for at skabe innovative løsninger på de sociale 
behov, som er opstået i tidens løb. Den spiller en central rolle i forbindelse med 
fremme af solidaritet og samhørighed, og udgør en vigtig kilde til iværksætterånd, 
beskæftigelsesmuligheder og social integration.  Nye tal indikerer, at 
socialøkonomien repræsenterer 10 % af de europæiske virksomheder og 6 % af 
den samlede beskæftigelse i EU.
Socialøkonomien er sammensat af en bred vifte af enheder (kooperativer, 
gensidige selskaber, organisationer, institutter m.fl.) Af samme grund lider 
sektoren af mangel på gennemsigtighed, eftersom der ikke altid tages hensyn til de 
særlige forhold, der kendetegner disse enheder. Dertil kommer, at det kun er 
kooperativerne, der er juridisk anerkendt på EU-plan.
Socialøkonomien anses endvidere for at være dårligt repræsenteret på 
institutionelt plan og nyder kun begrænset anerkendelse eller støtte. Sektoren står 
derfor over for en række udfordringer, som skyldes denne mangel på 
gennemsigtighed, støtte og anerkendelse (politisk, juridisk og institutionel), og det 
er derfor nødvendigt at foretage en tydelig identificering af sektoren og dets 
bidrag til de europæiske politikker. 

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0015/2009
P6_TA(2009)0062
Afstemning i plenarforsamling: 19. februar 2009
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Mundtligt ændringsforslag til artikel 12, fremsat af Patrizia Toia (ordfører), som 
blev indarbejdet: 
12. Opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle en retlig ramme, 
der anerkender komponenterne af socialøkonomien som en tredje sektor.
Resultat af den endelige afstemning:
Vedtaget med 580 for, 27 imod og 44 hverken for eller imod (i alt 651).

I denne beslutning, som bygger på en initiativbetænkning, har Parlamentet navnlig
 errindret om, at socialøkonomien udgør 10 % af alle europæiske 

virksomheder, hvilket svarer til to millioner virksomheder eller 6 % af den 
samlede beskæftigelse, og har et stort potentiale for at skabe og opretholde et 
højt beskæftigelsesniveau;

 understreget, at socialøkonomien kun kan udvikle sig og realisere sit fulde 
potentiale, hvis de rette politiske, lovgivningsmæssige og operationelle 
betingelser er til stede;

 understreget, at et økonomisk system, hvor socialøkonomiske virksomheder 
spiller en stadig større rolle, vil mindske spekulationen på de finansielle 
markeder;

 opfordret EU og medlemsstaterne til at anerkende socialøkonomien og dens 
komponenter i deres lovgivning og politikker;

 opfordret Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle en retlig ramme, 
der anerkender komponenterne af socialøkonomien – organisationer, 
gensidige selskaber og institutter; bemærket, at Kommissionens beslutning 
om at trække sit forslag om statutter for det gensidige europæiske selskab og 
om den europæiske forening tilbage var et stort tilbageskridt for udviklingen 
af disse former for socialøkonomi, og opfordrede derfor indtrængende 
Kommissionen til at revurdere sit arbejdsprogram i lyset heraf;

 fremsat anbefalinger om statistisk anerkendelse og anerkendelse i den 
europæiske socialdialog;

 understreget den kendsgerning, at socialøkonomien er en central aktør i 
opfyldelsen af Lissabonmålene, og opfordret Kommissionen og 
medlemsstaterne til at udvikle programmer, der tilbyder økonomisk bistand, 
information, rådgivning og undervisning samt forenkler etableringsprocessen.

Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)

Oeil-link Legislative Observatory 2008/2250 Procedure file

De Forenede Nationers konvention om handicappedes 
rettigheder

Iter nr. EMPL/6/66575 + 66577

Dato for meddelelse i EP 2. april 2009

Procedurenummer 2008/0170(CNS)
2008/0171(CNS)

Retsgrundlag Som retsgrundlag er blevet valgt artikel 13, artikel 26, artikel 47, stk. 2, artikel 55, 
artikel 71, stk. 1, artikel 80, stk. 2, artikel 89, artikel 93, artikel 95 og artikel 285, 
sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, andet punktum og artikel 300, 
stk. 3, første afsnit i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Administrator Jan van der Velden
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Ordfører/rådgivende ordfører Rumiana Russeva Jeleva (EPP-ED)

PPE: GUE: 
PSE: IND/DEM: Kathy Sinnott
ALDE: Liz Lynne UEN: 

Skyggeordførere

V/ALE: Jean Lambert NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)

Vedtaget i udvalget den 31. marts 2009

Antal ændringsforslag 18 vedrørende forslag til beslutning (på et tidligere stadium 34 vedrørende 
konventionen og 19 vedrørende den valgfri protokol)

Rådgivende udvalg FEMM

Kontaktperson i Kommissionen Johan ten Geuzendam (GD EMPL)

Kontaktperson i Rådet

Tidsplan Udkast til betænkning sendt til oversættelse: 18. december 2008
Behandling af udkast til betænkning: 20. januar 2009
Frist for ændringsforslag: 27. januar 2009
Behandling af ændringsforslag: 02. marts 2009
Afstemning i FEMM: 10. februar 2009
Afstemning i udvalg: 31. marts 2009
Afstemning i plenarforsamling: April 2009 (STR)

Baggrundsinformation EMPL-udvalget besluttede på sit møde den 2. marts 2009 at ændre proceduren for 
disse to betænkninger. Det betyder, at alle de elementer, der repræsenterede et 
proceduremæssigt spørgsmål om uantagelighed vil blive fjernet fra begge 
betænkninger. 

Ordføreren har forberedt et udkast til beslutningsforslag i overensstemmelse med 
forretningsordenens artikel 103.  Afstemningen om de to lovgivningsmæssige 
betænkninger og beslutningsforslaget vil finde sted på udvalgsmødet den 31. 
marts 2009. 

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Drøftelse i plenarforsamlingen den 23. april 2009 (fælles drøftelse med Rådets og 
Kommissionens redegørelser)
Mødedokument: A6-0229/2009 og A6-0230/2009 
Afstemning i plenarforsamlingen den 24. april 2009
Betænkning om konventionen blev vedtaget med 396 for, 2 imod og 9 hverken 
for eller imod
P6_TA(2009)0312
Betænkning om den valgfrie protokol blev vedtaget med 388 for, 0 imod og 8 
hverken for eller imod
P6_TA(2009)0313
Forslag til beslutning blev vedtaget med 320 for, 2 imod og 7 hverken for eller 
imod
P6_TA(2009)0334

 De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder blev 
vedtaget af De Forenede Nationers Generalforsamling den 13. december 
2006. På grundlag af forhandlingsdirektiver, som Rådet vedtog den 24. maj 
2004, førte Kommissionen forhandlingen om konventionen på Det 
Europæiske Fællesskabs vegne.

 Dette er den første FN-konvention om menneskerettigheder, som kan 
tiltrædes eller formelt bekræftes af Det Europæiske Fællesskab, hvilket er et 
enestående første skridt. Derved får alle europæiske institutioner og Europa-
Parlamentet som en af disse samt medlemsstaterne også et særligt ansvar. 
Parlamentet finder det nødvendigt at understrege, at de kompetencer, som 
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hidrører fra gennemførelsen af FN-konventionen og den tilhørende valgfrie 
protokol, deles mellem Fællesskabet og dets medlemsstater. Denne situation 
er et resultat af bestræbelserne på at undgå eventuelle lakuner som følge af, at 
kompetencerne på visse områder ligger hos Fællesskabet og på andre områder 
hos medlemsstaterne. 

 Europa-Parlamentet har været konsekvent og støttet alle Fællesskabets 
bestræbelser på at udarbejde og gennemføre retsakter om lige muligheder og 
ikke-diskrimination af handicappede. Samtidig har Europa-Parlamentet altid 
været bekymret over den inkonsekvente anvendelse af ikke-
diskriminationspolitikker i medlemsstaterne og har givet udtryk for sine 
forbehold i betænkninger, som vedtoges af dets medlemmer. 

 Vedtagelsen af FN-konventionen om handicappedes rettigheder er vigtig for 
at anerkende alle handicappedes rettigheder og fremme respekten for deres 
naturlige værdighed.

 Parlamentet støtter Kommissionens forslag, hvori FN-konventionen 
godkendes på Fællesskabets vegne med hensyn til de spørgsmål, som 
henhører under Fællesskabets kompetence.

 Parlamentet glæder sig over, at alle medlemsstater har undertegnet FN-
konventionen, og opfordrer dem til at ratificere den snarest.

 De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder og den 
tilhørende valgfrie protokol blev vedtaget af De Forenede Nationers 
Generalforsamling den 13. december 2006. På grundlag af 
forhandlingsdirektiver, som Rådet vedtog den 24. maj 2004, førte 
Kommissionen forhandlingen om konventionen på Det Europæiske 
Fællesskabs vegne.

 Den 3. maj 2008 trådte FN-konventionen og den tilhørende valgfrie protokol i 
kraft.

 Eftersom den valgfrie protokol endnu ikke er blevet undertegnet af 
Fællesskabet og allerede er trådt i kraft, får Det Europæiske Fællesskab 
bemyndigelse til at tiltræde den valgfrie protokol i henhold til Rådets forslag 
til afgørelse (KOM(2008)530 endelig/2 - 2008/171(CNS). 

 Undertegnelsen af den valgfrie protokol er vigtig, hvis der skal åbnes 
mulighed for, at (grupper af) enkeltpersoner kan indgive klager til komitéen, 
når kontraherende parter (undertegnere af FN-konventionen) overtræder FN-
konventionens bestemmelser (artikel 1). Der kan indgives klager til komitéen 
om alle rettigheder, der gives garanti for i henhold til FN-konventionen, men
kun efter at alle retsmidler, der står til rådighed i hjemlandet, er blevet udtømt 
og kun i forbindelse med begivenheder, der finder sted efter den valgfrie 
protokols ikrafttræden for den pågældende deltagerstat (artikel 2).

 Parlamentet støtter Kommissionens forslag, hvori den valgfrie protokol 
godkendes på Fællesskabets vegne med hensyn til de spørgsmål, som 
henhører under Fællesskabets kompetence.

Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)
Oeil-link Legislative Observatory - 2008/0170 Procedure file og

Legislative Observatory - 2008/0171 Procedure file

integration af personer, der er udstødt fra 
arbejdsmarkedet
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Dato for meddelelse i EP 15. januar 2009
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Baggrundsinformation Kommissionens henstilling tager udgangspunkt i Rådets henstilling fra 1992 om 
sikring af tilstrækkelige indtægter og ydelser fra socialbeskyttelsesordninger, og 
den er fortsat et referencepunkt i forbindelse med politikker til bekæmpelse af 
fattigdom. 
Beskæftigelse har længe været betragtet som en vej til integration generelt set: Vi 
hører ofte, at den bedste vej til integration går via et job, men dette rejser en 
række spørgsmål. Vil arbejdet give afkast? Både i form af en løn, som man faktisk 
kan leve af, og selve kvaliteten af arbejdet, men også i lyset af hvordan lønnen og 
arbejdsforholdene kan måle sig med den eksisterende bistandshjælp. 

For ordføreren står det klart, at nogle af de såkaldte tilskyndelsesforanstaltninger, 
der skal anspore folk til at gå i arbejde, navnlig tab af ydelser, ikke sætter ind over 
for spørgsmålet om fattigdom. Der er også et kendt overgangsproblem, når folk 
kan miste alle deres rettigheder til støtte, fordi de tager arbejde: dette er særligt 
problematisk, hvis arbejdet er på korttidskontrakt, løsarbejde eller på deltid: Vi 
ønsker et fleksibelt arbejdsmarked, men kan ikke modsvare dette med fleksible 
støtteordninger. Det er med rette, at Rådet ønsker at undersøge dette nærmere for
at se, hvad der fungerer. Tilstrækkelig indkomststøtte er en meget væsentlig søjle: 
En rimelig løn og adgang til tilstrækkelig pension er af afgørende betydning.

Betænkningen indeholder et forslag til ny lovgivning på dette område.
For de mennesker, der har den svageste tilknytning til arbejdsmarkedet, er der 
behov for særlige foranstaltninger, inden de kan ansættes, og disse er i stigende 
grad i farezonen. Det står ligeledes klart, at pålidelige, prismæssigt 
overkommelige og tilgængelige serviceydelser er absolut nødvendige for at hjælpe 
folk med at komme ind på arbejdsmarkedet og forblive der. Kommissionens 
anerkendelse af dette essentielle element skal påskønnes og udvikles.

Rummelige arbejdsmarkeder er målet, så vi er nødt til at tackle diskrimination og 
andre sociale og fysiske hindringer for adgangen til arbejdsmarkedet. Vi står i 
øjeblikket over for en alvorlig økonomisk afmatning, og der vil blive hård 
konkurrence om jobbene. Der er risiko for, at de, der allerede er udstødt, vil blive 
udsat for et større pres og blive hægtet endnu mere af. Derfor er der behov for at 
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udvikle et rummeligt arbejdsmarked og sikre, at folk har en tilstrækkeligt høj 
indkomst, som kan sætte dem i stand til at leve et værdigt liv, hvad enten de 
arbejder eller ej, baseret på principperne om menneskerettigheder og menneskets 
værdighed.

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0263/2009
P6_TA(2009)0371

280 for / 160 imod / 5 hverken for eller imod
Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)
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Baggrundsinformation Initiativbetænkningen identificerer følgende prioritetsområder i medlemsstaterne 
og/eller i Kommissionen:

o Europæiske sociale modeller
o Social- og beskæftigelsespolitikker
o Indvandring
o EU på eksternt plan
o Strukturfondene

For så vidt angår disse områder er det nødvendigt, at medlemsstaterne og/eller 
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Kommissionen behandler følgende punkter:
o Social og civil dialog
o EU-lovgivning 
o Den åbne koordinationsmetode (OMC)

Inden for rammerne af den aktuelle økonomiske krise er det vigtigt, at 
socialpolitik går hånd i hånd med den økonomiske politik med det formål at sikre 
et bæredygtig opsving. Den fornyede sociale dagsorden bør fokusere på de 
politikker, som bidrager til ovenstående. Denne proces bør baseres på en bred 
konsensus og omfatte alle vigtige interessenter. 

De europæiske sociale modeller står over for flere udfordringer, nemlig 
geografiske ændringer og globalisering, som de ikke kan være immune over for. 
Det er derfor nødvendigt at modernisere disse med et langsigtet perspektiv og 
samtidig bevare de oprindelige værdier. 

EU's midler bør ikke ses som et universalmiddel, men de kan hjælpe i 
nødsituationer, navnlig i regioner, som har oplevet mere negative konsekvenser af 
globaliseringen. Disse midler bør derfor give mulighed for fleksibilitet med 
hensyn til anvendelsen.

Erhvervsmæssig mobilitet inden for EU bør fremmes med det formål at udnytte 
mulighederne på det europæiske jobmarked fuldt ud, og i denne henseende bør 
opmærksomheden i særlig grad rettes mod behovet for tilstrækkelige 
sprogfærdigheder.

Der er visse områder, hvor der er behov for bedre håndhævelse af gennemførelsen 
af eksisterende EU-lovgivning. Den åbne koordinationsmetode bør være mere 
lokalt orienteret og mere deltagende. Den kan anvendes til at vurdere fremskridtet 
imod målene og indikatorerne for den "sociale pagt" og vurdere, om de kan 
tilpasses, eller om der skal indføres nye.

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0241/2009
P6_TA(2009)0370.

403 for / 51 imod / 12 hverken for eller imod

 Inden for rammerne af den aktuelle økonomiske krise er det vigtigt, at 
socialpolitik går hånd i hånd med den økonomiske politik med det formål at 
sikre et bæredygtig opsving, både af det europæiske folk og af den 
europæiske økonomi.

 Den fornyede sociale dagsorden bør fokusere på de politikker, som bidrager 
til ovenstående.

 For at sådanne initiativer kan være effektive, bør de bygges op omkring en 
demokratisk og "bottom-up"-medindflydelsesproces gennemført lokalt og tæt 
på borgeren. I dag føler et bredt spektrum af vores samfund sig usikker og 
bange og er afvisende over for at acceptere ændringer. For at bidrage til de 
europæiske borgeres støtte til ændringer bør den sociale dialog forbedres med
henblik på at øge gennemsigtigheden i beslutninger om sociale ændringer og 
økonomisk omstrukturering, eksempelvis på arbejdsmarkedet. 

 Det er vigtigt at understrege, at den sociale dialog er en løbende proces, der 
rækker videre end kort sigt og overenskomstforhandlinger. 

 De europæiske sociale modeller står over for flere udfordringer, nemlig 
geografiske ændringer og globalisering, som de ikke kan være immune over 
for. Det er derfor nødvendigt at modernisere disse med et langsigtet 
perspektiv og samtidig bevare de oprindelige værdier. 

 Pensionssystemets finansiering bør tages op til overvejelse, så det ikke er 
baseret udelukkende på den statslige ordning. Tilgangen med tre søjler er 
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stadig en afbalanceret mulighed, og folk bør derfor gives oplysninger om og
de rigtige incitamenter til bedre anvendelse af alternativer til statsfinansierede 
pensioner.

 Arbejdsmarkedets parter bør ligeledes drøfte gennemførelsen af 
støtteforanstaltninger for kvinder, som tager fri fra arbejdsmarkedet for at 
passe børn.

 Der er visse områder, hvor der er behov for bedre håndhævelse af 
gennemførelsen af eksisterende EU-lovgivning og, hvor det viser sig 
nødvendigt, bedre lovgivning. Den åbne koordinationsmetode bør forbedres 
og uddybes som en vigtig del af EU's lovgivning. 

 Socialpolitik bør ikke være et kludetæppe af løse initiativer og idéer, og der 
bør være en bedre forbindelse mellem økonomi-, beskæftigelses-, miljø- og 
socialpolitik.

Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)
Oeil-link Legislative Observatory - 2008/2330 Procedure file
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III. - Arbejdstagernes frie bevægelighed: Grænsearbejdere, tredjelandsstatsborgere

- Social sikring: Pensioner, ældre osv.
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1. Temaafdelingsoversigt

Generaldirektoratet for Interne Politikker
Direktoratet for Økonomisk og Videnskabelig Politik

Baggrundsnotat 

Udarbejdet af temaafdeling A: Økonomisk og Videnskabelig Politik

"Parlamentets resultater i den sjette valgperiode 2004-2009 inden fri 
bevægelighed og mobilitet"

1. Indledning

Arbejdstagernes frie bevægelighed er en af de fire former for fri bevægelighed, som det indre 
marked bygger på, og har været af afgørende betydning for den europæiske integration. Den 
supplerer EU-borgernes grundlæggende ret til at flytte og bosætte sig i alle medlemsstater. 

Ud over at medlemsstaterne er forpligtet til at fjerne juridiske og administrative barrierer for 
arbejdstagernes mobilitet, fremgår det af EF-traktaten, at der skal sikres hensigtsmæssige 
forhold, hvad angår ligebehandling, adgang til beskæftigelse, beskæftigelsesmæssige rettigheder, 
arbejdsvilkår og social sikring for at gøre det muligt for arbejdstagerne og deres familier at 
udnytte deres rettigheder fuldt ud. Gennem en samordning af de nationale sociale 
sikringsordninger hindrer man, at arbejdstagere, der flytter rundt i Fællesskabet får forringet 
deres ret til social sikring (EF-traktatens artikel 42). Der er også gradvist blevet indført 
foranstaltninger, der fremmer arbejdstagernes mobilitet i EU, på grundlag af forskellige andre 
bestemmelser i EF-traktaten.

EF-traktaten fremmer arbejdstagernes mobilitet på baggrund af økonomiske teorier, der 
understreger, at et barrierefrit marked medfører en mere effektiv allokering af 
produktionsfaktorer og et større udbytte generelt. Denne tilgang er dog kombineret med en 
garanti for lige løn og arbejdsvilkår for nationale og vandrende arbejdstagere, hvilket også 
bidrager til gennemførelsen af hovedmålet – at beskytte nationale arbejdstagere mod social 
dumping.

Den traditionelle model, der ligger bag disse grundlæggende bestemmelser i traktaterne, blev 
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fastlagt ud fra den overbevisning, at vandrende arbejdstagere ansættes i en anden medlemsstat 
end deres egen af en arbejdsgiver, der er underlagt værtslandets retsforskrifter og politikker på 
det sociale og arbejdsmarkedsmæssige område. Denne model er ved at blive sjældnere og 
sjældnere i EU, og den er primært ved at blive erstattet af bevægelser i arbejdskraften inden for 
rammerne af en midlertidig ydelse af tjenester i den medlemsstat, hvor arbejdsgiveren er 
etableret, dvs. en anden medlemsstat end der, hvor arbejdet reelt bliver udført. 
Ansættelseskontrakten er derfor i henhold til de internationale privatretlige principper (dvs. 
Romkonventionen fra 1980 om den lovgivning, der finder anvendelse på kontraktlige 
forpligtelser) ikke underlagt værtsmedlemsstatens arbejdslovgivning. 

Af direktiv 96/71/EF, der omfatter de grundlæggende bestemmelser for udstationering af 
arbejdstagere, fremgår det, at visse minimumsarbejdsbetingelser, der gælder i værtslandet også 
finder anvendelse på udenlandske arbejdstagere, som er udstationeret i dette land midlertidigt, 
hvad angår ydelsen af tjenester. Dette direktiv har fået en grundlæggende betydning for 
beskyttelsen af arbejdstagernes rettigheder på det mere og mere integrerede marked. Den 
udbredte brug af flere underentreprenører komplicerer sagen yderligere.

Indvandrere fra lande uden for EU udgør ca. 4 % af befolkningen i EU. Indvandringen fra 
tredjelande ses i stigende grad som en mulighed for at afhjælpe de negative virkninger af 
demografiske ændringer og forhindre mangel på arbejdskraft. EU's medlemsstater og de 
europæiske institutioner bliver mere og mere opmærksomme på behovet for at træffe fælles 
foranstaltninger for at sikre, at integrationen af borgere fra tredjelande fremmes, og at 
indvandrere fra tredjelande får samme status som EU-borgere.

Inden for Lissabonstrategien for vækst og beskæftigelse er betydningen af arbejdstagernes frie 
bevægelighed for at fremme fleksibiliteten på arbejdsmarkedet og forbedre den europæiske 
konkurrenceevne blevet understreget yderligere. I denne forbindelse fik begrebet "mobilitet" en 
mere omfattende betydning, herunder ikke blot geografiske, men – mere generelt set – også 
beskæftigelsesmæssige aspekter. Medlemsstaterne er blevet enige om at træffe foranstaltninger 
for at fjerne de resterende hindringer for arbejdstagernes mobilitet i EU, men til trods for 
specifikke initiativer til støtte for arbejdstagernes mobilitet og et klart større potentiale er det kun 
ca. 2 % af borgene i den erhvervsaktive alder fra de 27 medlemsstater, der på nuværende 
tidspunkt bor og arbejder i en anden medlemsstat.

2. Parlamentets resultater i perioden 2004-2009

I den sjette valgperiode gjorde Europa-Parlamentet en indsats for at fremme arbejdstagernes 
mobilitet og sigtede samtidig mod at beskytte arbejdstagernes rettigheder. 

Inden for socialsikringssektoren blev en gennemførelsesforordning drøftet og vedtaget33 i de 

                                               
33 Udkast til indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles holdning med henblik på 
vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de nærmere regler til gennemførelse 
af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordineringen af de sociale sikringsordninger 
(2006/0006(COD) – Ordfører: Jean Lambert Udkast til indstilling ved andenbehandling om 
Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og 
fastlæggelse af indholdet i bilagene (2006/0008(COD) –  Ordfører: Jan Cremers



CM\786091DA.doc 95/226 PE427.042v01-00

DA

sidste måneder af den femte valgperiode efter vedtagelsen af forordning (EF) nr. 883/2004, der 
erstatter forordning (EØF) nr. 1408/71, hvilket var en forudsætning for at den nye 
grundforordning kunne finde anvendelse. Parlamentet understregede de berørte personers ret til 
tilgængelige oplysninger og retten til databeskyttelse samt behovet for klare frister for offentlige 
myndigheders svar på anmodninger fra forsikringstagere, behovet for enklere procedurerne for 
handicappede og behovet for bedre og enklere samarbejde mellem de sociale 
sikringsinstitutioner. Alle disse krav blev indarbejdet i den endelige tekst. Ligeledes blev den 
lovgivningsmæssige procedure færdigbehandlet for at fastsætte indholdet af bilagene til 
forordning (EF) nr. 883/2004. Parlamentet insisterede på at forbedre dækningen for 
familiemedlemmer til grænsearbejdere, eftersom det ikke var muligt at nå til enighed med Rådet 
om dette punkt.  Der blev dog omsider indgået et kompromis efter gennemførelsen af det 
relevante bilag 5 år efter forordningens ikrafttrædelse.

Samtidig med at Parlamentet har været med til at etablere den nye samordningsmekanisme, har 
det også som medlovgiver været involveret i den regelmæssige opdatering af Fællesskabets 
gældende lovgivning om social sikring for at tage hensyn til ændringer i den nationale 
lovgivning samt behovet for at præcisere den retlige situation for visse kategorier af 
støttemodtagere og tilpasse den til EF-Domstolens retspraksis34. 

Den 20. oktober 2005 vedtog Kommissionen et forslag til direktiv om en styrkelse af retten til at 
overføre supplerende pensionsrettigheder. Forslaget sigtede mod at sikre, at betingelserne for 
erhvervelse, bevarelse og overførsel af rettigheder inden for supplerende pensionsordninger ikke 
straffer mobile arbejdstagere. Af Europa-Parlamentets betænkning35 fremgik det, at indførelsen 
af en tvungen overførselsordning ville medføre for omfattende tekniske vanskeligheder. 
Direktivet burde derfor primært omhandle erhvervelse og bevarelse af rettigheder. De fremsatte 
ændringsforslag foreskrev indbetaling af bidrag til en pensionsordning og udbetaling eller 
overførsel af disse, når en arbejdstager forlader et job, inden vedkommende har opnået 
pensionsrettigheder, og den krævede minimumsperiode til erhvervelse af pensionsrettigheder 
("rettighedsbetingende optjeningsperiode") blev begrænset til højst fem år. Som følge heraf 
ændrede Kommissionen forslaget, indarbejdede de fleste af Parlamentets ændringsforslag og 
ændrede titlen til "Forslag til direktiv om mindstekrav til fremme af arbejdskraftens mobilitet ved 
at forbedre optjening og bevarelse af supplerende pensionsrettigheder". Forslaget er endnu ikke 
vedtaget, eftersom Rådet ikke er nået til enighed endnu.

Med henblik på at lette adgangen for alle til sundhedsydelser af høj kvalitet og fremme patienters 
og sundhedspersonales mobilitet fremlagde Kommissionen den 2. juli 2008 et forslag til direktiv 
om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser 
[KOM(2008)0414], hvilket Europa-Parlamentet allerede havde anmodet om længe. Direktivet 
sigter mod at skabe en lovgivningsmæssig ramme for godtgørelse af udgifter til 
grænseoverskridende sundhedsydelser og fastsætte grundlæggende kvalitets- og 
sikkerhedsstandarder, som skal anvendes i hele EU i forbindelse med sundhedsydelser. Den 

                                               
34 De såkaldte diverse ændringer til forordning (EF) nr. 1408/71 og genneførselsforordningen 
(betænkninger af De Rossa, Toia, Matsouka og Öry).

35 Betænkning om Europa-Parlamentets og Rådets forslag til direktiv om en styrkelse af retten til 
at overføre supplerende pensionsrettigheder (2005/0214(COD)) – Ordfører: Ria Oomen-Ruijten
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udtalelse, som Parlamentets Udvalg om Beskæftigelse og Sociale Anliggender36 vedtog 
omfattede væsentlige ændringsforslag, der sigtede mod at præcisere de definitioner, der 
anvendes i teksten, og forholdet mellem dette direktiv og andre fællesskabsbestemmelser, 
navnlig inden for samordning af sociale sikringsordninger. Parlamentet er bevidst om den mulige 
indvirkning på de offentlige finanser, men insisterer på, at forhåndstilladelsesordningen ikke 
udgør en hindring for patienters frie bevægelighed. Medlemsstaterne bør sikre, at de kun skal 
betale de omkostninger direkte, som de skulle have betalt, hvis deres sundhedspleje var blevet 
ydet af det sundhedssystem, de er tilknyttet. Et system med direkte overførsel af midler mellem 
bidragsyderne og leverandørerne af tjenesteydelser er ønskværdigt. Proceduren er endnu ikke 
afsluttet.

Parlamentet har sat spørgsmålstegn, om der er en sammenhæng mellem overgangsperioderne for 
arbejdstagernes fri bevægelighed og EU's medlemsstaters juridiske forpligtelser og politiske 
tilsagn37. Arbejdstagernes fri bevægelighed er i stort omfang til gavn for både hjem- og 
modtagerlandene, og til trods for at indvandring kan være et meget følsomt emne, mener 
Parlamentet, at indførelsen af begrænsninger faktisk er til hinder for arbejdstagernes 
grundlæggende rettigheder og kan medføre uheldige virkninger, såsom mere sort arbejde, 
udbredelse af sort økonomi og udnyttelse af arbejdstagere. Samtidig understregede 
medlemmerne af Parlamentet behovet for at træffe de nødvendige foranstaltninger for at 
forhindre social dumping. Parlamentet har således ofte opfordret EU og medlemsstaterne til at 
sikre korrekt gennemførelse af fællesskabsretten og forbedre de generelle vilkår for de 
europæiske arbejdstagere, således at de kan udnytte deres ret til fri bevægelighed. 

Fuld støtte til fri bevægelighed var også hovedbudskabet i den initiativbetænkning, som 
Parlamentet udarbejdede om Kommissionens handlingsplan for jobmobilitet38. Parlamentet var 
enigt i de væsentligste punkter i dokumentet om den rolle, de fire omhandlede områder skal 
spille (forbedring af lovgivning og administrative praksis, støtte fra myndighederne på alle 
niveauer, EURES, fremme af bevidstheden om fordelene ved mobilitet), men opfordrede 
Kommissionen til at udarbejde en langsigtet strategi på tværs af de forskellige politikområder, 
herunder lovgivningen om social sikring (hvor der burde ske fremskridt, hvad angår overførsel af 
supplerende pensionsrettigheder), uddannelse og erhvervsuddannelse og anerkendelse af 
kvalifikationer.

Parlamentet forsvarede standhaftigt arbejdstagernes rettigheder i løbet af proceduren, der førte til 
vedtagelse af direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked. I udtalelsen39 fra 
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordredes der til undtagelse af 
nøgleområder i arbejds- og socialretlig lovgivning, samt grundlæggende økonomiske sektorer 
(forsyningspligtydelser, vikararbejde) fra "oprindelseslandsprincippet", der var centralt i 
                                               
36 Udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender til Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 
patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser (2008/0142(COD)).
37 Betænkning om den overgangsordning, som begrænser arbejdstagernes frie bevægelighed på 
EU's arbejdsmarkeder (2006/2036(INI)) – Ordfører: Csaba Őry
38 Betænkning om den europæiske handlingsplan for jobmobilitet (2007-2010) (2008/2098(INI)) 
– Ordfører: Monica Maria Iacob-Ridzi
39 Udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender til Udvalget om Det Indre 
Marked og Forbrugerbeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 
tjenesteydelser i det indre marked [2004/0007(COD)] - Ordfører Anne Van Lancker.
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Kommissionens forslag. Senere blev dette princip også fuldstændigt fjernet fra teksten og 
erstattet af begrebet "fri udveksling af tjenesteydelser".  Det lykkedes også Parlamentet at sikre, 
at værtslandenes myndigheder er i stand til at føre tilsyn med tjenesteleverandørernes 
overholdelse af arbejdsretlige bestemmelser. Endvidere blev betydningen af at overholde 
fællesskabslovgivningen for det indre marked understreget i betragtningerne. 

I form af et ledsagedokument til det ændrede forslag om servicedirektivet med Parlamentets 
ændringer udarbejdede Kommissionen retningslinjer for gennemførelsen af direktiv 96/71/EF 
om udstationeringen af arbejdstagere og med en fortolkning af EF-Domstolens seneste 
retspraksis. Parlamentet udarbejdede en initiativbetænkning40, hvori det beklagede, at 
Kommissionen var gået ud over, hvad der var blevet fastlagt i Domstolens retspraksis og havde 
begrænset medlemsstaternes beføjelser til at kræve, at tjenesteleverandørerne overholder 
administrative krav, med henblik på at sikre overholdelse af fællesskabsretten om udstationering 
af arbejdstagere. Parlamentet bemærkede også, at samarbejdet og udvekslingen af oplysninger 
mellem medlemsstater hidtil havde været utilstrækkelig og opfordrede Kommissionen til at sikre 
korrekt gennemførelse af direktivet.

Gennemførelsen af direktivet om udstationering af arbejdstagere var også det vigtigste emne, der 
blev analyseret i en initiativbetænkning, som Parlamentet vedtog som en opfølgning på en række 
domme fra Domstolen [Laval (C-341/05), Viking Line (C-438/05) og Rüffert (C-346/06)]41. 

Denne retspraksis gav anledning til bekymring for, om kollektive aftaler og foranstaltninger kan 
anses for i uforholdsmæssig stor grad at hindre etableringsfriheden og den frie udveksling af 
tjenesteydelser på det indre marked. I betænkningen blev det understreget, at de økonomiske 
frihedsrettigheder, der er fastlagt i traktaterne, bør fortolkes således, at de ikke begrænser 
grundlæggende sociale rettigheder, således at man undgår en konkurrence om at forringe de 
sociale standarder, og alle medlemsstater opfordredes til at gennemføre direktivet om 
udstationering af arbejdstagere på behørig vis. Parlamentet mente, at den gældende europæiske 
lovgivning indeholder uoverensstemmelser og mangler, og opfordrede Kommissionen til at 
udarbejde de nødvendige lovgivningsmæssige forslag for at undgå modstridende fortolkninger. 

Parlamentet peger i en initiativbetænkning om socialt ansvar hos underleverandører i 
produktionskæder42 på et nyttigt redskab til beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder og foreslår 
en udvidelse til EU-plan af princippet om, at hovedentreprenøren hæfter solidarisk for 
underleverandørers overholdelse af grundlæggende arbejdsretlige og sociale bestemmelser. 
Princippet eksisterer allerede i otte nationale systemer, og Domstolen mener, at det er i 
overensstemmelse med fællesskabsretten. 

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender har også bidraget med en række udtalelser 
om igangværende drøftelser om en pakke af lovgivningsmæssige foranstaltninger vedrørende 
indvandringspolitik. Kommissionens forslag sigter mod at fastsætte en lovgivningsmæssig 
ramme til sikring af bedre indrejse- opholds- og arbejdsbetingelser for indvandrere fra 

                                               
40 Betænkning om anvendelse af direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere 
(2006/2038(INI)) – Ordfører: Elisabeth Schroedter
41 Betænkning om truslen mod kollektive aftaler i EU [2008/2085(INI)] Ordfører: Jan Anderson
42 Betænkning om socialt ansvar hos underleverandører i produktionskæder (2008/2249(INI)) –
Ordfører: Lasse Lehtinen
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tredjelande og hindre udnyttelse af arbejdstagere, der opholder sig ulovligt i EU's medlemsstater.  

Forslaget til direktiv om sanktioner over for arbejdsgivere, der beskæftiger 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, forbyder ansættelse af tredjelandsstatsborgere med 
ulovligt ophold, indfører sanktioner over for dem, der ikke overholder denne forpligtelse, og 
beskytter de berørte arbejdstageres grundlæggende rettigheder, f.eks. udbetaling af udestående 
løn. Parlamentet styrkede beskyttelsen af indvandrere ved at præcisere, hvilke betalinger 
arbejdsgiveren er ansvarlig for, og insistere på adgangen til effektive procedurer til at få disse 
beløb udbetalt43.

EMPL-udvalgets udtalelse om de andre forslag, der er omfattet af pakken, dvs. direktiverne om 
indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på højt kvalificeret 
beskæftigelse (direktivet om det blå kort) og om en kombineret ansøgningsprocedure for en 
kombineret tilladelse til tredjelandsstatsborgere til at opholde sig og arbejde på en medlemsstats 
område og om et sæt fælles rettigheder for tredjelandsstatsborgere, der har lovligt ophold i en 
medlemsstat44, har en rettighedsbaseret tilgang til arbejdskraftindvandring og omfatter et forsøg 
på at fastsætte grundlæggende betingelser for at sikre en vellykket integration af vandrende 
arbejdstagere. 

Der gives også udtryk for bekymring over en mulig mangel på højt kvalificerede arbejdstagere i 
tredjelande på grund af arbejdskraftindvandring til EU (hjerneflugt). I en særlig klausul slås det 
fast, at medlemsstaterne ikke aktivt vil sigte mod at tiltrække akademikere i sektorer, der har en 
strategisk betydning for udviklingslandene, såsom uddannelse og sundhedspleje.

3. Fremtidige udfordringer

Parlamentet er den EU-institution, borgerne oftest henvender sig til ved at indsende andragender, 
hvis de støder på vanskeligheder i deres daglige erfaringer med mobilitet på det indre marked. 
Det er derfor i høj grad i stand til at overvåge udviklingen på dette område. Parlamentet har 
således givet udtryk for, at gennemførelsen af lovgivningen inden for den sociale sikringssektor 
kunne forbedres, og at mobiliteten burde fremmes yderligere ved at komplettere den gældende 
lovgivning med udvikling inden for flere sektorer (dvs. overførsel af supplerende 
pensionsrettigheder).

                                               
43 Udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender til Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om sanktioner over for arbejdsgivere, der beskæftiger tredjelandsstatsborgere med 
ulovligt ophold [2007/0094(COD)] – Ordfører: Edit Bauer
44 Udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender til Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om forslag til Rådets direktiv om indrejse- og 
opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse 
[2007/0140(CNS)] – Ordfører: Jan Tadeusz Masiel Udtalelse Fra Udvalget om Beskæftigelse og 
Sociale Anliggender til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om 
forslag til Rådets direktiv om en kombineret ansøgningsprocedure for en kombineret tilladelse til 
tredjelandsstatsborgere til at tage ophold og arbejde på en medlemsstats område og om et sæt 
fælles rettigheder for arbejdstagere fra tredjelande, der har lovligt ophold i en medlemsstat 
[2007/0229(CNS)] – Ordfører: Rumiana Jeleva
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I stadig højere grad skal den europæiske lovgivning skabe en hårfin balance mellem de 
grundlæggende frihedsrettigheder på det indre marked og beskyttelsen af arbejdstagernes 
rettigheder. Modstandere af yderligere fremskridt i den europæiske integration fordømmer ofte 
det indre marked som i sig selv uforeneligt med gennemførelsen af socialpolitiske mål. 
Parlamentet har bevist, at det er bevidst om, at det er vigtigt på overbevisende vis at lytte til 
denne kritik, og at dette ikke blot er en forudsætning for en bred demokratisk opbakning bag EU, 
men også et forebyggende tiltag for at sikre sig mod, at der opstår protektionisme.

Politiske debatter (f.eks. de skarpe diskussioner om servicedirektivet) og kontroversielle sager, 
som Domstolen har behandlet, har vist, at arbejdstagere, fagforeninger og den offentlige mening 
i mange dele af Europa er bekymrede over, i hvor høj grad selvstændige eller ansatte beskæftiget 
hos tjenesteleverandører fra forskellige EU-lande kan benytte sig af mindre strenge 
hjemstatsbestemmelser for at tilbyde billigere arbejdskraft og erstatte lokale arbejdstagere eller 
begrænse beskyttelsen af arbejdstagere. 

Parlamentet har således ofte opfordret EU og medlemsstaterne til at sikre korrekt gennemførelse 
af fællesskabsretten og forbedre de generelle vilkår, så arbejdstagerne kan udnytte deres ret til fri 
bevægelighed. Det har også udpeget områder, hvor fællesskabsretten kan påvirke værdier, der 
anses for grundlæggende både på nationalt og på europæisk plan, og har vedholdende anmodet 
om bedre kontrol med gennemførelsen af eksisterende lovgivning og anmodet om, at der ydes en 
større indsats for at præcisere de gældende lovgivningsmæssige rammer, uden dog hidtil at have 
modtaget overbevisende svar. Parlamentet har for nylig endnu en gang gentaget sin anmodning 
om et lovgivningsmæssigt forslag, der præciserer forholdet mellem beskyttelse af sociale 
rettigheder og markedsliberalisering, og en revision af direktiv 96/71/EF om udstationering af 
arbejdstagere.

I tilfælde af at Lissabontraktaten træder i kraft, vil den såkaldte "sociale klausul" i artikel 9 sikre, 
at der tages hensyn til de sociale mål ved udarbejdelsen og gennemførelsen af alle EU-politikker, 
hvilket vil understrege beslutningstagernes ansvar for at skabe balance – på grundlag af en 
politisk evaluering – mellem forskellige interesser.  
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2. Procedureoversigt

Forordning nr. 1408/71 – Diverse ændringer 2003 Iter nr. EMPL/6/24995

Dato for meddelelse i EP

Procedurenummer 2003/0184 (COD) II

Retsgrundlag EF-traktatens artikel 42 og 308

Administrator Missia Kefalopoulou

Ordfører Proinsias De Rossa

PPE: - GUE: 
PSE: IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Skyggeordførere

V/ALE: NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)

Vedtaget i EMPL

Antal ændringsforslag

Rådgivende udvalg:

Kontaktperson i Kommissionen

Kontaktperson i Rådet

Tidsplan
Baggrundsinformation Den 11. marts 2004 forelagde Parlamentet sin udtalelse ved førstebehandlingen 

om de årlige ændringer til forordning 1408/71 om koordinering af de sociale 
sikringsordninger og arbejdstagernes frie bevægelighed. 

Parlamentets udtalelse indeholdt fire ændringer til Kommissionens forslag med 
henblik på indsættelse af en ekstra betragtning i forordningen og tre ændringer til 
bilag II. 

Gillig (PSE), der ikke længere er medlem af Parlamentet, var ordfører for EMPL. 

Rådet vedtog sin fælles holdning den 15. november 2004, og den blev fremlagt på 
plenarforsamlingen den 19. november 2004. 

I den fælles holdning var alle de ændringer, som Parlamentet havde vedtaget ved 
førstebehandlingen, og som Kommissionen også havde accepteret, blevet 
indarbejdet. 

I den fælles holdning er Kommissionens oprindelige forslag dog blevet ændret. 
Rådet bemærker, at det har besluttet ikke at indarbejde artikel 1, stk. 5, fra 
Kommissionens forslag, før forordning 883/2004 om koordinering af de sociale 
sikringsordninger er trådt i kraft. Rådet forkastede Kommissionens forslag 
vedrørende opførelse i bilag IIa i forordningen og ville afvente EF-Domstolens 
fremtidige retspraksis, der kan indeholde en revision af bilaget. Kommissionen 
havde bekendtgjort, at den forbeholdt sig retten til at henvende sig til Domstolen 
og fremlægge et forslag for om nødvendigt at ændre ydelserne i bilag IIa.
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II. Udkast til betænkning

Ordføreren anbefaler, at den fælles holdning godkendes, som den er. Hvad angår 
listen over ydelser i forordningens bilag IIa, som Kommissionen havde
bekendtgjort, at den ville kontakte for Domstolen angående, mener ordføreren, at 
Kommissionen bør opfordres til at afklare den retlige situation hurtigst muligt –
dvs. om den nationale lovgivning er i overensstemmelse med fællesskabsretten –
og aflægge rapport for Parlamentet inden seks måneder efter den nye forordnings 
ikrafttræden. 

Denne ændring henviser implicit til annulleringsproceduren i EF-traktatens artikel 
230. 

III. Oomen-Ruijtens ændringsforslag

Oomen-Ruijten fremlagde et ændringsforslag til den lovgivningsmæssige 
beslutning, men det byggede ikke på en i traktaterne fastlagt procedure.  Det var et 
politisk ændringsforslag, der var rettet mod Rådet, og det kunne ikke sættes til 
afstemning, eftersom det ikke overholdt kravene i artikel 51 i Parlamentets 
forretningsorden.

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0003/2005
P6_TA(2005)0062
8.3.2005

 Parlamentet godkendte den fælles holdning uden ændringer. Den nye 
opdaterede forordning vil omfatte ændringer i den nationale lovgivning og 
Domstolens retspraksis. 

 Parlamentet tog Kommissionens erklæring vedrørende bilag IIa i forordning 
(EØF) nr. 1408/71 om vedtagelse af Rådets fælles holdning til efterretning.

Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)
Oeil-link Legislative Observatory  - 2003/0184 Procedure file

Social sikring og sundhedspleje af høj kvalitet Iter nr. EMPL/6/23843

Dato for meddelelse i EP 18.11.2004

Procedurenummer 2004/2189(INI)

Retsgrundlag Forretningsordenens artikel 45

Administrator Aurel Sava

Ordfører Milan Cabrnoch

PPE: - GUE: 
PSE: IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Skyggeordførere

V/ALE: NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)

Vedtaget i EMPL den 31.3.2005
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Antal ændringsforslag

Rådgivende udvalg: ENVI

Kontaktperson i Kommissionen

Kontaktperson i Rådet

Tidsplan
Baggrundsinformation De sociale sikringsordninger, der er etableret i medlemsstaterne, sigter mod at 

sikre adgang for alle til sundhedsydelser af høj kvalitet. De er derfor en vigtig del 
af den europæiske sociale model, og kvaliteten af sundhedsydelserne i Europa er 
derfor stort set uovertrufne andre steder i verden. 

I Kommissionens meddelelse fastsættes en fælles ramme for at støtte 
medlemsstaterne i reformen og udviklingen af sundhedspleje og langtidspleje, der 
ydes gennem de sociale sikringsordninger gennem brug af "den åbne 
koordinationsmetode". 

I Europa-Parlamentets beslutning af 11. marts (betænkningen af Jöns) opfordres 
der til mere samarbejde om sundhedspleje og langtidspleje og Kommissionen 
anmodes om at fremlægge relevante forslag, der gør det muligt for Rådet at 
anvende "den åbne koordinationsmetode" på dette område og fastsætte fælles 
målsætninger. 

Denne meddelelse supplerer således meddelelsen om "patientmobilitet". Disse to 
meddelelser indeholder en overordnet strategi for udvikling af en fælles vision for 
den europæiske sundhedspleje og de sociale sikringsordninger. 

Sundhedssystemernes rolle i bekæmpelsen af risikoen for fattigdom og sygdom, 
deres bidrag til social samhørighed og beskæftigelse og konsekvenserne af 
befolkningens aldring har været anerkendt af EU i lang tid. Allerede i 1999 slog 
Rådet fast, at sundhedssektoren er et af de fire områder inden for social sikring, 
hvor der var behov for et tættere samarbejde mellem medlemsstaterne.

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0085/2005
P6_TA(2005)0152

28.4.2005
 opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at sørge for en tilnærmelse i 

forbindelse med indsamlingen af data og give borgerne adgang til oplysninger 
via EU's sundhedsportal;

 opfordrer Kommissionen til at støtte de nye medlemsstaters bestræbelser på at 
forbedre sundhedsplejen og den langvarige pleje;

 opfordrer medlemsstaterne til målrettet at bestræbe sig på at nedbringe 
ventetiderne;

 opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at yde en mere omfattende 
og systematisk støtte til udvikling af såkaldt elektronisk sundhedspleje;

 opfordrer medlemsstaterne til at begrænse den stigende mangel på 
veluddannede læger, medicinsk personale og plejepersonale;

 opfordrer medlemsstaternes regeringer til at koordinere uddannelses- og 
erhvervsuddannelsessystemerne for personalet inden for sundhedspleje og 
fremme gensidig anerkendelse af erhvervskvalifikationer;

 opfordrer Kommissionen til at forelægge forslag inden udgangen af 2005 
indeholdende politiske retningslinjer, fælles målsætninger, arbejdsmetoder og 
en detaljeret tidsplan, mens det også understreges, at borgernes sundhedspleje 
er de enkelte medlemsstaters ansvar;

 opfordrer med henblik på en rationalisering af den åbne koordinationsmetode 
Det Europæiske Råd til på forårstopmødet i 2006 at vedtage en integreret 
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ramme inden for social beskyttelse og en fælles liste over fælles mål på 
områderne social integration, pensioner, sundhedsydelser og langtidspleje.

Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)

Forår 2006

Oeil-link Legislative Observatory  - 2004/2189 Procedure file

Forordning nr. 1408/71 – Diverse ændringer 2004 Iter nr. EMPL/6/25770

Dato for meddelelse i EP 11.1.2005

Procedurenummer 2004/0284 (COD) I

Retsgrundlag Art 42 and 308 (TEC)

Administrator Juan Carlos Perez Navas

Ordfører Patrizia Toia 

PPE: - GUE: 
PSE: IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Skyggeordførere

V/ALE: NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)

Vedtaget i EMPL den 5.10.2005

Antal ændringsforslag 7

Rådgivende udvalg: Ikke relevant.

Kontaktperson i Kommissionen

Kontaktperson i Rådet

Tidsplan
Baggrundsinformation Siden 1971 har forordning (EØF) nr. 1408/71 udgjort retsgrundlaget for ydelser til 

borgere, der flytter fra en medlemsstat til en anden. Næsten hvert år er forordning 
(EØF) nr. 1408/71 og gennemførelsesforordning (EØF) nr. 574/71 blevet ændret 
for at tage hensyn til udviklingen i de nationale sociale sikringsordninger, 
indarbejde ændringer i de nationale lovgivninger og tage hensyn til EF-
Domstolens retspraksis. Forordningen afgør, om borgerne er berettiget til særlige 
ydelser, der kan overføres i henhold til lovgivningen i deres hjemland, eller om en 
tilsvarende ydelse er tilgængelig i den medlemsstat, hvor personen har sin nye 
bopæl. Forordningen spiller en vigtig rolle i opretholdelsen af en af de fire 
grundlæggende frihedsrettigheder i EU's lovgivning, nemlig de europæiske 
borgeres frie bevægelighed.

Dette forslag sigter mod at opdatere fællesskabsbestemmelserne for at afspejle 
ændringer i national lovgivning om social sikring, navnlig i de nye medlemsstater 
siden tiltrædelsesforhandlingerne. Det sigter også mod at fuldende den forenkling 
af procedurerne for at modtage lægehjælp i udlandet, der blev igangsat med 
forordning (EF) nr. 631/2004, ved at udvide nogle af disse ændringer til at omfatte 
de identiske procedurer vedrørende ydelser i anledning af arbejdsulykker eller 
erhvervssygdomme. Endelig sigter det mod at opdatere og forenkle listen over 
bilaterale aftaler, herunder bestemmelser om social sikring, der stadig er gældende 
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og ikke er blevet erstattet af forordning 1408/71, samt mod at indføre tekniske 
rettelser.

Dette forslag fremsættes på et tidspunkt, hvor proceduren for erstatning af 
forordning 1408/71 med den nye forordning (EØF) nr. 883/2004 allerede er 
afsluttet. Den nye gennemførelsesforordning (ex-574/72) vil dog først være klar i 
2007. Det er derfor vigtigt at fortsætte denne årlige revision for at sikre 
retssikkerheden, hvad angår den gamle forordning, der stadig er gældende, og 
sikre en bedre beskyttelse af de berørte personers rettigheder. Sammenfattende 
kan det siges, at forslaget vedrører en teknisk overgangsforordning, der skal gælde 
indtil den nye forordning 883/2004 og gennemførelsesforordningen træder i kraft.

Ordførerens holdning

Ordføreren glæder sig over de ændringer, som Kommissionen har foreslået, 
eftersom de sigter mod at lette samordningen af de sociale sikringsordninger. 
Tobia fremsatte 7 tekniske ændringsforslag, der sigtede mod at forenkle forslaget, 
rette fejl og opdatere bilagene til forordning 1408/71.

Under drøftelserne med Kommissionen og Rådet har ordføreren fået bekræftet 
forslagets tekniske karakter og aftalen mellem institutionerne om både forslaget 
og de fremsatte ændringsforslag.

Ændringsforslag

Der blev fremsat syv ændringsforslag til betænkningen. De vedrørte alle bilag II, 
del 2, i forordning 1408/71 om "særlige ydelser i anledning af fødsel eller 
adoption, der ikke er omfattet af forordningens anvendelsesområde". I løbet af 
debatten om disse ændringsforslag opstod der en retstvist angående 
overensstemmelsen med Domstolens afgørelse i sag C-43/99. På formandens 
anmodning har Parlamentets Juridiske Tjeneste udarbejdet et notat.

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0293/2005
P6_TA(2005)0424
15.11.2005 

 Parlamentet godkender Kommissionens forslag, men foretager adskillige 
ændringer for at rette fejl, forenkle teksten og tilpasse forordningen til de 
ændringer, der er foretaget i national lovgivning eller blevet nødvendige som 
følge af Domstolens afgørelser.

 Parlamentet tilpasser navnlig forordningen til Domstolens afgørelse i sag 
43/99.

 Endvidere sigter forslaget til forordning mod at forenkle procedurerne 
vedrørende ydelser i anledning af arbejdsulykker eller erhvervssygdomme. 

Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)
Oeil-link Legislative Observatory  - 2004/0284 Procedure file

Overgangsforanstaltninger Iter nr. EMPL/6/32577

Dato for meddelelse i EP 16.3.2006

Procedurenummer 2006/2036(INI)
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Retsgrundlag Forretningsordenens artikel 45

Administrator Klara Scheepers

Ordfører/rådgivende ordfører Csaba Őry - PPE

PPE: GUE:
PSE: Falbr IND/DEM:
ALDE: Kulakowski UEN:

Skyggeordførere

V/ALE: Schroedter NI:
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)

Vedtaget i udvalget den 12.3.2006 (37-3-4)

Antal ændringsforslag 72

Rådgivende udvalg: -

Kontaktperson i Kommissionen Rob Cornelissen, Sonja Boelaert, Egbert Holthuis

Kontaktperson i Rådet

Tidsplan EXV: 22.2.2006
Frist for ændringsforslag: 3.3.2006
Behandling af ændringsforslag: 20.3.2006
Vedtagelse: 21.3.2006
Plenarforsamling: April I 2006

Baggrundsinformation Inden den 1. maj 2006 skal de enkelte (gamle) medlemsstater beslutte, om de vil 
ophæve overgangsordningen vedrørende arbejdstagernes frie bevægelighed og 
begynde at anvende fællesskabslovgivningen eller fortsætte med 
overgangsordningen indtil maj 2009. Dette blev aftalt i forbindelse med 
tiltrædelsestraktaten mellem de 15 gamle medlemsstater og de nye medlemsstater. 
Som et bidrag til denne beslutningsproces i de enkelte medlemsstater opfordres 
Kommissionen i tiltrædelsestraktaten til at fremlægge en evalueringsrapport om 
indvandringsstrømmene inden for det udvidede EU. 

Kommissionen vedtog denne evalueringsrapport den 8. februar 2006. Den viser, at 
arbejdstagernes mobilitet fra de nye medlemsstater til de gamle medlemsstater 
hovedsageligt har haft positive virkninger. I de fleste EU15-lande har strømmen af 
arbejdskraft fra de nye medlemsstater været mere begrænset, end hvad man havde 
regnet med i de fleste gamle medlemsstater bortset fra Østrig (1,4 % flere i 2005) 
og i Irland (3,8 flere i 2005). Kommissionens rapport viser også, at arbejdstagere 
fra de nye medlemsstater har været med til at begrænse manglen på arbejdskraft 
og bidraget til bedre økonomiske resultater. 
Lande, der ikke har indført begrænsninger efter maj 2004 (det Forenede 
Kongerige, Irland og Sverige) har oplevet en høj økonomisk vækst, lavere 
arbejdsløshed og en stigning i beskæftigelsen. Hvad angår de 12 EU-lande, der har 
haft overgangsordninger, således at arbejdstagere lovligt har kunnet få adgang, har 
dette medført en gnidningsløs integration på arbejdsmarkedet. Det tyder dog på, at 
disse lande også har stået over for uønskede bivirkninger, såsom mere sort arbejde 
og flere falske angivelser om selvstændig erhvervsvirksomhed.  For EU som 
helhed har mobilitetsstrømmen af arbejdstagere været ret begrænset.

Dem 21. marts sidste år vedtog Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 
Anliggender betænkningen af Csaba Õry med et stort flertal (37-3-4). I 
betænkningen opfordres medlemsstaterne til at fjerne 
overgangsforanstaltningerne. Kommissionen og medlemsstaterne anmodes også 
om at sørge for, at de arbejdsretlige regler overholdes fuldt ud. Kommissionen bør 
hurtigst muligt indlede overtrædelsesprocedurer mod medlemsstater, der har 
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vedtaget mere restriktive foranstaltninger end dem, der var gældende i 2003, da 
tiltrædelsestraktaten blev undertegnet (spærreklausul). 
Der blev forkastet et ændringsforslag, der sigtede mod at formilde en erklæring 
om en mulig konflikt mellem præferencereglen i tiltrædelsestraktaten og et 
direktiv, der giver statsborgere fra tredjelande ret til fri bevægelighed. Som svar 
på dette punkt bemærkede Parlamentets Juridiske Tjeneste, at der ikke eksisterer 
en sådan konflikt (hvilket kommissær Frattini også fremførte på 
plenarforsamlingen den 13. marts 2006). 

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0069/2006
P6_TA(2006)0129

Betænkningen blev vedtaget den 5. april 2006 af et stort flertal (ingen elektronisk 
afstemning). Hovedbudskabet i betænkningen, som den blev vedtaget i udvalget, 
blev bekræftet på plenarforsamlingen. I betænkningen af Őry opfordres 
medlemsstaterne derfor til at fjerne de gældende overgangsforanstaltninger. Et 
ændringsforslag fra PPE, der sigtede mod at formilde betænkningens 
hovedbudskab ("opfordrer medlemsstaterne til at fjerne gældende 
overgangsforanstaltninger"), blev forkastet (233 for, 363 imod og 19 hverken for 
eller imod).

Et andet vigtigt ændringsforslag, der blev vedtaget på plenarforsamlingen, 
vedrører den påståede konflikt mellem præferencereglen i tiltrædelsestraktaten og 
EU's lovgivning om tredjelandsstatsborgeres rettigheder med hensyn til 
beskæftigelse. Betænkningen repræsenterer nu en mere nuanceret holdning i tråd 
med Kommissionens præcisering af dette punkt samt udtalelsen fra Parlamentets 
Juridiske Tjeneste.

 opfordrer medlemsstaterne til at fjerne de gældende 
overgangsforanstaltninger, i betragtning af at der ikke har været spændinger 
på arbejdsmarkedet i de lande, der har valgt at tillade adgang uden 
begrænsninger for arbejdstagere fra de nye medlemsstater;

 opfordrer Kommissionen til straks at indlede overtrædelsesproceduren i 
henhold til artikel 226 i EF-traktaten mod enhver medlemsstat, der ikke 
opfylder sine forpligtelser i henhold til artikel 12, 39 og 42 i EF-traktaten og 
tiltrædelsestraktatens spærreklausul;

 anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at sørge for, at de 
arbejdsretlige regler overholdes fuldt ud;  anmoder Kommissionen om at 
styrke det grænseoverskridende samarbejde mellem EU-medlemsstaternes 
arbejdstilsynsmyndigheder;

 anmoder Kommissionen og Rådet om senest i januar 2009 at tilvejebringe 
standardiserede statistikker om migrationen internt i EU, indføre en ordning 
til overvågning af migrationen og afsætte de nødvendige midler til 
finansiering af disse foranstaltninger;

 anmoder Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne om at iværksætte en 
oplysningskampagne med sigte på at give de europæiske borgere bedre 
information om arbejdskraftens frie bevægelighed;

 opfordrer de medlemsstater, som vil forlænge overgangsordningerne, til at 
arbejde hen imod at overgangsordningerne fjernes inden 2009.

Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)
Oeil-link Legislative Observatory  - 2006/2036 Procedure file
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Udstationering af arbejdstagere (direktiv 96/71/EF) Iter nr. EMPL/6/32452

Dato for meddelelse i EP 16.2.2006

Procedurenummer 2006/2038 (INI)

Retsgrundlag

Administrator Klara Scheepers

Ordfører/rådgivende ordfører Elisabeth Schroedter - V/ALE

PPE: Raymond Langendries GUE: Jiri Mastalka
PSE: Anne Van Lancker IND/DEM:
ALDE: Anne Jensen UEN:

Skyggeordførere

V/ALE: NI:
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)

Vedtaget på plenum (okt.)
Vedtaget i udvalget (28-13-1)

Antal ændringsforslag 143 

Rådgivende udvalg: IMCO

Kontaktperson i Kommissionen Armindo Silva, Astrid de Koning

Kontaktperson i Rådet

Tidsplan Høring af eksperter: 26.1.2006, 21.2.2006 og 20.4.2006
Drøftelse: 3.-4.5.2006 
Frist for ændringsforslag: 18.5.2006 at 12.00
Behandling af ændringsforslag: 21.-22.6.2006, 10.-11.juli
Vedtagelse: 13.9.2006
Plenarforsamling: oktober 2006

Baggrundsinformation Denne initiativbetænkning om udstationering er et vigtigt initiativ fra EMPL-
udvalget, hvad angår Parlamentets bekymring over kvaliteten af den lovgivning, 
det har vedtaget som medlovgiver. I de kommende år vil Parlamentet og således 
også EMPL fokusere mere systematisk på gennemførelsen af EU-lovgivning. De 
afgørende spørgsmål er:
- hvordan fungerer EU-bestemmelserne i praksis, og om nødvendigt 
- hvad kan der gøres for at forbedre gennemførelsen?

Direktivet omfatter en bestemmelse, hvormed Kommissionen opfordres til at 
vurdere gennemførelsen af direktivet med henblik på om nødvendigt at foreslå 
ændringer. Den første revidering, som Kommissionen gennemførte i 2003, stillede 
Parlamentet sig meget kritisk over for. Ordføreren var dengang Glase. 

Kommissionen offentliggjorde en anden revidering den 4. april 2006 sammen med 
en meddelelse, der på grundlag af Domstolens retspraksis giver medlemsstaterne 
retningslinjer for anvendelsen af direktivet om udstationering af arbejdstagere. 
Disse retningslinjer blev offentliggjort, efter at Parlamentet havde fjernet 
bestemmelserne om udstationering af arbejdstagere fra forslaget til 
servicedirektiv.

Betænkningen af Schroedter er hovedsageligt en reaktion på Kommissionens 
retningslinjer. Kommissionen sigter mod at fastsætte klare grænser for 
medlemsstaternes muligheder for at gennemføre tilsynskontroller, hvad angår 
arbejdstagere, der er udstationerede på deres område. Ordføreren udarbejdede 
oprindeligt en betænkning, der var kritisk overfor retningslinjerne, men var nødt 
til at mildne tonen i sin betænkning, eftersom betydelige EMPL-medlemmer 
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faktisk var enige i Kommissionens tilgang. 
Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0308/2006
P6_TA(2006)0463
Vedtaget den 26.10.2006. Der blev ikke foretaget nogen væsentlige ændringer af 
betænkningen på plenarforsamlingen. Det eneste væsentlige uløste problem –
spørgsmålet om, i hvor høj grad det kan kræves af en udstationerende virksomhed, 
at den sikrer, at den er repræsenteret i det land, hvor arbejdet bliver udført – blev 
løst med følgende formulering: (punkt16) 
fremhæver, at der for at sikre en korrekt anvendelse af udstationeringsdirektivet, 
er behov for en person, der kan fungere som repræsentant for den udstationerende 
virksomhed for at gøre reglerne og betingelserne i udstationeringsdirektivet 
gennemførlige

 anmoder Kommissionen om: 
- at blive holdt orienteret om udviklingen i traktatovertrædelsessagerne mod 
forsømmelige medlemsstater
- at fremsætte et forslag til direktiv om kravene til besætninger om bord på 
skibe, som udfører fast færgedrift af passagerer og gods
- at gøre en fælles indsats for at kontrollere overholdelsen af reglerne, frem 
for bilaterale kontakter mellem medlemslandene

 opfordrer medlemsstaterne til: 
- at tilpasse deres definition af "ansatte" 
- at udveksle oplysninger for at gøre det muligt at føre en fælles kampagne 
mod proforma-selvstændige
- at indføre en effektiv beskyttelse af arbejdstagere, som indberetter 
overtrædelser af deres rettigheder 
- at stille det nødvendige udstyr og de nødvendige ressourcer til rådighed for 
deres forbindelseskontorer og kontrol- og tilsynsmyndigheder, så disse 
effektivt kan reagere på anmodninger om oplysninger og samarbejde,  og til 
at etablere et reelt grænseoverskridende samarbejde mellem kontrol- og 
tilsynsmyndighederne;

 understreger, at det er af væsentlig betydning for direktivets gennemførelse, 
at arbejdstagere oplyses om deres rettigheder;

 understreger betydningen af samarbejde mellem myndigheder og 
arbejdsmarkedets parter i de forskellige sektorer. 

Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)
Oeil-link Legislative Observatory - 2006/2038 Procedure file

Forordning (EØF) Nr. 1408/71 om anvendelse af de 
sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres 

familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet 
(diverse ændringer 2005)

Iter nr. EMPL/6/32890

Dato for meddelelse i EP 14.2.2006

Procedurenummer 2005/0258(COD)

Retsgrundlag EF-traktatens artikel 42 og 308

Administrator Juan Carlos Pérez Navas

Ordfører/rådgivende ordfører Maria Matsouka (PSE)
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PPE: Gabriele Stauner GUE: Dimitrios Papadimoulis
PSE: IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Skyggeordførere

V/ALE: Jean Lambert NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)

Endelig betænkning vedtaget af EMPL den 5. oktober 2006 og af 
plenarforsamlingen (A6-0346/2006) den 14. november 2006

Antal ændringsforslag 18 (ordfører) + 1 (Europa-Parlamentets medlemmer) + 1 mundtligt. Alle vedtaget 
af EMPL

Rådgivende udvalg: Ikke relevant.

Kontaktperson i Kommissionen Robertus Cornelissen

Kontaktperson i Rådet Muriel de Puiferrat

Tidsplan Drøftelse af udkast til betænkning den 10.-11. juli
Drøftelse af ændringsforslag den 12.-13. september
Afstemning i udvalg den 5. oktober
Afstemning i plenarforsamlingen den 14. november 2006

Baggrundsinformation Dette forslag er en del af den regelmæssige opdatering af forordning (EØF) nr. 
1408/71, nærmere bestemt bilagene dertil for at tage hensyn til de ændringer, der 
er sket i den retlige situation i medlemsstaterne, og dermed sikre en korrekt 
koordinering af de nationale sociale sikringsordninger på fællesskabsplan.

Det er i de berørte borgeres interesse, at fællesskabsforordningerne opdateres 
hurtigt efter ændringerne i medlemsstaternes lovgivninger. Navnlig i lyset af de 
grundlæggende reformer af pensionsordningerne i Sverige og Finland samt 
reformen af den nederlandske sygeforsikringsordning bør forordning 1408/71 
opdateres hurtigst muligt, til trods for at forordning 883/2004, der erstatter den, 
træder i kraft den 20. maj 2004. Denne nye forordning vil ikke gælde, før 
gennemførelsesforordningen er trådt i kraft, hvilket sandsynligvis ikke vil ske før 
2007.

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0346/2006
P6_TA(2006)0471
Vedtaget den 14.11.2006 ved en enkelt afstemning (artikel 138)
Forslaget blev vedtaget under førstebehandlingen, eftersom Rådet vedtog alle 
Parlamentets ændringsforslag.
Offentliggjort i EUT (forordning 1992/2006, EUT L 392 af 30.12.2006)

 Forslaget tager hensyn til ændringer i visse medlemsstaters lovgivning, 
navnlig i lyset af de grundlæggende reformer af pensionsordningerne i 
Sverige og Finland samt reformen af den nederlandske 
sygeforsikringsordning. Som følge deraf tilpasses visse bilag til forordning 
(EØF) nr. 1408/71.

 Parlamentet vedtager Kommissionens forslag og indfører nogle tekniske 
ændringer for at forenkle teksten, rette nogle fejl og undladelser og for at 
opdatere bilagene til forordningen med henblik på forenkling og af hensyn til 
retssikkerheden.

 Parlamentet foretog en ændring for at tilpasse forordningen til EF-
Domstolens afgørelse i sag 286/03 vedrørende Østrig.

Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)

Forordningens ikrafttræden: 2.1.2007

Oeil-link Legislative Observatory  - 2005/0258 Procedure file
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Overførsel af supplerende pensionsrettigheder 
(KOM(2005)0507)

Iter nr. EMPL/6/31278

Dato for meddelelse i EP 13.12.2005/19.1.2006

Procedurenummer 2005/0214(COD) I

Retsgrundlag Artikel 42 og 94

Administrator Elke Ballon

Ordfører/rådgivende ordfører Ria Oomen-Ruijten - PPE

PPE: GUE: Jiří Maštálka
PSE: Harald Ettl IND/DEM:
ALDE: Luigi Cocilovo UEN:

Skyggeordførere

V/ALE: Jean Lambert NI:
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)

Afstemning i udvalget

Antal ændringsforslag 219 + 28 kompromisændringsforslag

Rådgivende udvalg: FEMM, ECON, (ikke IMCO)

Kontaktperson i Kommissionen Jerome Vignon, Georg Fischer, Raymond Maes

Kontaktperson i Rådet Torsten Christen (det tyske formandskab) - Philip Landon (Rådets sekretariat)

Baggrundsinformation Dette forslag omhandler supplerende pensionsordninger, der er forbundet med 
arbejdstagernes beskæftigelsessituation. Vedtægtsmæssige/statslige/nationale 
pensionsordninger, der er omfattet af forordning 1408/71 om koordinering af de 
sociale sikringsordninger, er udelukket fra dette direktivs anvendelsesområde. 

Det vigtigste formal med forslaget er at fjerne hindringer for arbejdstagernes 
mobilitet.

 ved at styrke retten til at overføre pensionsrettigheder
 ved at fastsætte minimumsstandarder for optjening af 

pensionsrettigheder.
På nuværende tidspunkt vil man, hvis man skifter job, miste pensionsrettigheder i 
de fleste medlemsstater, og Kommissionens forslag sigter mod at forhindre 
sådanne tab.  I forslaget gives arbejdstagerne ret til at tage deres optjente 
pensionsrettigheder med sig, når de skifter job enten inden for en medlemsstat 
eller mellem medlemsstater. 

Forslaget omfatter en vigtig undtagelsesbestemmelse vedrørende pligten til at 
overføre optjente pensionsrettigheder til en anden ordning. De finansielle 
konsekvenser af en umiddelbar overførselsforpligtelse ansås for store for 
ordninger, hvorunder pensionsrettigheder ikke på nuværende tidspunkt kan 
overføres. I henhold til forslaget skal der gennemføres en revidering af 
undtagelsesbestemmelsen efter ti år.

På grund af store forskelle i udformningen af medlemsstaternes 
pensionsordninger, er de i forskelligt omfang omfattet af forslaget. Nogle lande 
såsom Frankrig, Italien og Portugal er stort ser ikke berørt af forslaget, mens de 
erhvervstilknyttede pensionsordninger i Nederlandene, Det Forenede Kongerige 
og Sverige er fuldt ud omfattede. 

Situationen i EMPL: Endelig betænkning vedtaget 



CM\786091DA.doc 111/226 PE427.042v01-00

DA

Kompromisændringsforslagene er kun med nogle få undtagelser udarbejdet i 
samarbejde med det tyske formandskab med henblik på at muliggøre en aftale 
med Rådet og Kommissionen efter afstemningen i udvalget.

Kompromiset vedrører:
- det foreslåede direktivs anvendelsesområde (perioden efter direktivets 
ikrafttrædelse)
- bestemmelsen om overførsel af pensionsrettigheder er blevet taget ud af 
forslaget
- minimumsstandarder for optjening af supplerende pensionsrettigheder
- fair og lige behandling af hvilende pensionsrettigheder
- ret til at modtage oplysninger
- rapporter fra medlemsstaterne og Kommissionen om anvendelsen af direktivet.

Der blev udarbejdet en række "modsvarende" kompromisændringsforslag for at 
skabe en overensstemmelse mellem artiklerne og betragtningerne i forslaget til 
direktiv.

Den endelige betænkning indeholder alle kompromisændringsforslagene.

Situationen i Rådet - Trepartsforhandlinger
Forhandlingerne i Rådet er vanskelige på grund af emnets ømtålelighed og de 
skønnede finansielle konsekvenser af forslaget kombineret med afstemning ved 
enstemmighed. Det tyske formandskab sigter mod at afslutte proceduren ved en 
førstebehandlingsaftale. Formanden, ordføreren og skyggeordførerne vil 
gennemføre uformelle trepartsforhandlinger.

Tidsplan Drøftelse med eksperter den 3.-4. maj
Første drøftelse om udkastet til betænkning den 21.-22. juni
Anden drøftelse om udkastet til betænkning den 10.-11. juli
Frist for ændringsforslag den 20. juli
Drøftelse af ændringsforslag den 12.-13. september 2006
Vedtagelse februar 2007 
Plenarforsamling marts 2007

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0080/2007
P6_TA(2007)0269
Vedtaget den 20. juni 2007

Ændringsforslagene til Kommissionens forslag vedrører hovedsageligt:
 Udelukkelse af visse ordninger fra direktivets anvendelsesområde  
 Tilbagebetaling i tilfælde af at ansættelsesforholdet afsluttes, før arbejderen 

har optjent rettigheder
 En minimumsperiode på højst 5 år med en aldersgrænse på højst 25 år
 Lige behandling af hvilende rettigheder. Bevarelse af betingede rettigheder 

eller betaling af et tilsvarende beløb
 Udeladelse af den foreslåede overførsel af pensionsrettigheder 
 Information til aktive og inaktive medlemmer af ordninger

Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)

Parlamentet er enigt med Kommissionen om en overgangsperiode på 5 år.

Oeil-link Legislative Observatory  - 2005/0214 Procedure file
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Anvendelse af sociale sikringsordninger: Diverse 
ændringer 2006

Iter nr. EMPL/6/48379

Dato for meddelelse i EP Den 26. april 2007

Procedurenummer 2007/0054 (COD)

Retsgrundlag EF-traktatens artikel 42 og 308

Administrator Juan-Carlos Perez Navas

Ordfører/rådgivende ordfører Csaba Őry (PPE)

PPE: GUE: Dimitrios Papadimoulis
PSE:  Joel Hasse Ferreira IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Skyggeordførere

V/ALE: Jean Lambert NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)

Vedtaget den 18. december 2007

Antal ændringsforslag 13 ændringsforslag (8 i udkast til betænkning + 5 fremsat af medlemmer af EP)

Rådgivende udvalg: ingen

Kontaktperson i Kommissionen Rob Cornelissen 02-295.76.67

Kontaktperson i Rådet Muriel de Puifferrat 02-285.81.35

Tidsplan Behandling af udkast til betænkning den 8.-9. oktober 2007
Frist for ændringsforslag den 25. oktober kl. 12.00
Behandling af ændringsforslag: den 17. december
Vedtagelse i EMPL den 18. december
Forhandling på plenarmødet og afstemning den 15. januar 2008

Baggrundsinformation Dette forslag er en del af den regelmæssige opdatering af forordning (EØF) nr. 
1408/71, nærmere bestemt bilagene dertil for at tage hensyn til de ændringer, der 
er sket i den retlige situation i medlemsstaterne, og dermed sikre en korrekt 
koordinering af de nationale sociale sikringsordninger på fællesskabsplan. 
Forordning 1408/71 skal opdateres, til trods for at forordning at forordning 
883/2004, der erstatter den, træder i kraft den 20. maj 2004. Denne nye forordning 
vil ikke gælde, før gennemførelsesforordningen er trådt i kraft, hvilket 
sandsynligvis ikke vil ske før 2009.

Parlamentet vedtager Kommissionens forslag og indfører nogle tekniske 
ændringer for at forenkle teksten, rette nogle fejl og undladelser og for at opdatere 
bilagene til forordningen. Det foretager også nogle ændringer for at sikre, at 
familiemedlemmer til nederlandske militærpersoner, der bor uden for 
Nederlandene, også forsikres i henhold til den nederlandske sygesikringslov 
(ZVW).

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0515/2007
P6_TA(2008)0006
Vedtaget den 15. januar 2008 (676 for, 0 imod, 22 hverken for eller imod)

 I forslaget er der taget hensyn til ændringer i visse medlemsstaters 
lovgivning, navnlig Irland, Ungarn, Polen, Nederlandene og Østrig, for at 
sikre en effektiv koordinering blandt medlemsstaterne af sociale 
sikringsydelser. Som følge deraf tilpasses visse bilag til forordning (EØF) nr. 
1408/71.
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 Parlamentet vedtager Kommissionens forslag og indfører nogle tekniske 
ændringer for at forenkle teksten, rette nogle fejl og undladelser og for at 
opdatere bilagene til forordningen med henblik på forenkling og af hensyn til 
retssikkerheden.

 Det foretager også nogle ændringer for at sikre, at familiemedlemmer til 
nederlandske militærpersoner, der bor uden for Nederlandene, også forsikres i 
henhold til den nederlandske sygesikringslov (ZVW).

 Disse ændringer har til formål at sikre den nødvendige retssikkerhed, indtil 
den nye forordning 883/2004 (der vil erstatte forordning 1408/71) og 
gennemførelsesforordningen dertil træder i kraft.

Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)

Ikrafttræden: Tre dage efter offentliggørelsen i EUT
Udløbsklausul: Dette er en ændringsforordning til forordning 1408/71. 
Sidstnævnte vil blive ophævet, så snart forordning (EF) nr. 883/2004 træder i kraft 
– forhåbentlig i løbet af 2009.

Oeil-link Legislative Observatory - 2006/0054 Procedure file

Social sikring: tredjelandsstatsborgere, der ikke er 
dækket på grund af deres nationalitet (udvidelse af 

anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 883/2004 
og ophævelse af forordning (EF) nr. 859/2003)

Iter nr. EMPL/6/52279

Dato for meddelelse i EP 24.9.2007

Procedurenummer 2007/0152(CNS)

Retsgrundlag EF-traktatens artikel 63, stk. 4

Administrator Juan Carlos Perez Navas

Ordfører Jean Lambert

PPE: - GUE: 
PSE: IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Skyggeordførere

V/ALE: NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)

Vedtaget i EMPL den 29. maj 2008

Antal ændringsforslag 3

Rådgivende udvalg: Ikke relevant.

Kontaktperson i Kommissionen

Kontaktperson i Rådet

Tidsplan
Baggrundsinformation Dette forslag har til formål at erstatte forordning (EF) nr. 859/2003 og udvide 

bestemmelserne i forordning (EF) nr. 883/2004 og i gennemførelsesforordningen 
til at omfatte tredjelandsstatsborgere, som ikke allerede er omfattet af disse 
bestemmelser udelukkende på grund af deres nationalitet.

For at opnå en modernisering og forenkling af lovgivningen er det 
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hensigtsmæssigt og nødvendigt at anføre de gældende bestemmelser for disse 
tredjelandsstatsborgere i en ny retsakt, som afløser forordning (EF) nr. 859/2003.

Ved forordning (EF) nr. 859/2003 blev anvendelsesområdet for bestemmelserne i 
forordningerne (EØF) nr. 1408/71 og nr. 574/72 udvidet til at omfatte 
tredjelandsstatsborgere. Forordning (EØF) nr. 1408/71 er imidlertid blevet 
forenklet og moderniseret ved forordning (EF) nr. 883/2004, som kommer til 
anvendelse, når gennemførelsesforordningen hertil er trådt i kraft.

Dette forslag har til formål at sikre, at tredjelandsstatsborgere og EU-borgere er 
omfattet af de samme regler om koordinering af de sociale sikringsordninger fra 
og med den dag, forordning (EF) nr. 883/2004 og gennemførelsesforordningen 
hertil træder i kraft.

Dette forslag til forordning har samme målsætning som forordning (EF) nr. 
859/2003, dvs. at anvendelsesområdet for gældende EU-bestemmelser om 
koordineringen af de sociale sikringsordninger udvides til at omfatte 
tredjelandsstatsborgere, som ikke allerede er omfattet af disse bestemmelser 
udelukkende på grund af deres nationalitet.

Der blev kun fremsat tre ændringsforslag til udkastet til betænkning.

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0209/2008
P6_TA(2008)0350
9.7.2008

Forordning 859/2003 skabte en forbindelse mellem tredjelandsstatsborgere, som 
har lovligt ophold i Fællesskabet, og som befinder sig i en grænsesituation, og 
forordning 1408/71. Nu bliver forordning 859/2003 erstattet af denne forordning 
for at undgå, at enkeltpersoner og offentlige myndigheder skal tage hensyn til to 
forskellige samlinger af bestemmelser og rettigheder, hvad angår koordinering af 
social sikring medlemsstaterne imellem. Denne forordning dækker kun dem, der 
befinder sig i en regulær migrationssituation, og som er eller har været underlagt 
lovgivningen i en eller flere medlemsstater (forordning 883/2004). Flygtninge og 
statsløse er allerede medtaget i anvendelsesområdet for 883/2004.

Parlamentet genindfører simpelthen to betragtninger, der fandtes i forordning 
859/2003 – det ene mindede om, at fremme af en høj grad af social sikring og en 
forbedring af levestandarden er blandt EU's mål, og det andet sammenkædede 
forordningen med artikel 32 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder.

Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)
Oeil-link Legislative Observatory 2007/0152 Procedure file

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
om de nærmere regler til gennemførelse af forordning 

(EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale 
sikringsordninger

Iter nr. EMPL/6/33802

Dato for meddelelse i EP 16.2.2006

Procedurenummer 2006/0006(COD)
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Retsgrundlag EF-traktatens artikel 42 og 308

Administrator Juan Carlos Pérez Navas

Ordfører/rådgivende ordfører Jean Lambert (V/ALE)

PPE: Gabriele Stauner GUE: Dimitrios Papadimoulis
PSE:  Jan Cremers IND/DEM: 
ALDE: Ona Juckneviciene UEN: 

Skyggeordførere

V/ALE: NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)

Afstemning ved førstebehandlingen i EMPL den 29. maj 2008.
Afstemning ved andenbehandlingen i EMPL den 31. marts 2009. 

Antal ændringsforslag Førstebehandling: 162 konsoliderede æf. (95 % af dem aftalt med Rådet).
Andenbehandling: 8 æf. vedtaget

Rådgivende udvalg: FEMM

Kontaktperson i Kommissionen Robertus Cornelissen og Helene Michard

Kontaktperson i Rådet Muriel de Puiferrat

Tidsplan Proceduren afsluttet, vedtagelse af forordningen ved andenbehandlingen
Baggrundsinformation Forordning (EF) nr. 883/2004 skal erstatte forordning (EØF) nr. 1408/71. De nye 

koordineringsbestemmelser i forordning (EF) nr. 883/2004 kan imidlertid først 
finde anvendelse, når den tilsvarende gennemførelsesforordning er blevet vedtaget 
til afløsning af forordning (EØF) nr. 574/72. Forslaget har til formål at 
modernisere og forenkle de eksisterende regler ved at styrke samarbejdet mellem 
de sociale sikringsinstitutioner og ved at forbedre metoderne til udveksling af 
oplysninger mellem dem. F.eks. skal det vedrørende alderspensioner præciseres, 
hvad en forsikringstager skal foretage sig for at anmode om fastsættelse af sin 
pension, hos hvilken institution vedkommende skal indgive sin ansøgning, når 
vedkommende har arbejdet i flere medlemsstater, hvordan institutionerne skal 
udveksle oplysninger for at tage hensyn til den pågældendes samlede 
erhvervsforløb, og hvordan de skal beregne, hvor meget pension de hver især skal 
udbetale. 

Forordningen skal sikre, at der træffes de fornødne foranstaltninger, så personer 
der hører under deres anvendelsesområde og som rejser til et andet medlemsland, 
opholder sig der eller bor der, ikke mister deres rettigheder inden for den sociale 
sikring. For at garantere, at denne ret bibeholdes, er der i forordningen fastsat 
forskellige bestemmelser, der afspejler de specifikke behov i de forskellige sociale 
sikringsgrene. Den indeholder dog også nogle generelle principper, der gør det 
muligt at få koordineringen til at fungere. Blandt disse principper kan nævnes, at 
der kun er ét sæt gennemførelsesbestemmelser, at begivenheder sidestilles, og at 
alle behandles ens. Medlemsstaterne skal overholde disse principper, men det er 
dog op til dem selv at fastlægge, organisere og finansiere deres nationale sociale 
sikringsordninger.

Førstebehandling: Ud over de ændringer, der blev aftalt med Rådet, vedtog 
Parlamentet nogle ændringer, der sigter mod at garantere beskyttelsen af 
personoplysninger og at sikre, at socialsikringsmyndighederne overholder 
fristerne for svar på anmodninger fra borgerne.

Andenbehandling: I den fælles holdning er de fleste af ændringerne fra 
førstebehandlingen medtaget. Der blev fremsat 11 ændringsforslag til den fælles 
holdning. Grundlæggende set sigter de mod at understrege, at de personer, der er 
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omfattet af forordningen bør modtage et rettidigt svar fra de kompetente 
myndigheder på deres anmodninger og de nødvendige oplysninger for at kunne 
fastslå deres rettigheder, samt mod eventuelt at forenkle bestemmelserne for 
omregning af forsikringsperioder efter forordningens ikrafttræden. 

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument (førstebehandling): 
A6-0251/2008
P6_TA(2008)0348

Mødedokument (andenbehandling): 
A6-0204/2009
P6_TA(2009)0223

Førstebehandling: Alle 162 ændringsforslag blev vedtaget med mindre ændringer 
i 4 ændringsforslag (blot en ændring af det antal måneder, der var fastsat som 
frist)
Andenbehandling (den 23. april 2009): EMPL's indstilling ved andenbehandling 
blev vedtaget uden ændringsforslag (645 + 13 + 18 hverken for eller imod)

Førstebehandling: Parlamentets krav

Parlamentet fastsætter principperne for udveksling mellem medlemsstaternes 
institutioner og personer, der er omfattet af grundforordningen, dvs. effektivitet, 
aktiv bistand, hurtig levering og tilgængelighed.

De personer, der er berørt af en medlemsstats indsamling, videreformidling eller 
behandling af personoplysninger i medfør af forordningen skal kunne udøve deres 
rettigheder, hvad angår beskyttelse af personoplysninger, fuldt ud.

Parlamentet fastsætter de kriterier, der skal følges for at fastslå, hvilken 
lovgivning, der finder anvendelse, og en persons bopæl, hvis der er uenighed 
mellem to eller flere medlemsstater om disse anliggender, og fastsætter 
procedurerne, i tilfælde af at der ikke foreligger en aftale mellem medlemsstaterne 
(artikel 6, 11 og 16). 

Hvis en person, der har ret til at gøre krav på ydelserne, ikke udøver sin ret, skal 
der tages hensyn til ansøgninger indgivet af en anden interesseret person eller 
institution (artikel 60).

Parlamentet præciserer og forenkler teksten på en række områder, herunder:

- godkendelsesproceduren og afholdelsen af omkostningerne ved de 
naturalydelser, som forsikringstageren har afholdt i tilfælde af planlagte 
behandlinger (artikel 26) samt proceduren for kontantydelser i forbindelse med 
uarbejdsdygtighed eller kontantydelser ved plejebehov af ubegrænset varighed 
ved ophold eller bopæl i en anden medlemsstat end den kompetente medlemsstat 
(henholdsvis artikel 27 og 28)

- bestemmelserne for de berørte institutioners behandling af ansøgninger om 
ydelser ved invaliditet og alders- og efterladtepensioner og for fremskyndelse af 
pensionsberegningen samt underretning om afgørelser til ansøgeren (artikel 47, 48 
og 52)

- proceduren og fristerne for forelæggelse og betaling af fordringer mellem 
institutioner samt morarenter (artikel 66-68).

Andenbehandling: Parlamentets krav
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Artikel 15, stk. 1: Hvor en person udøver sin aktivitet i en anden medlemsstat end 
den kompetente medlemsstat, underrettes den berørte person samt den kompetente 
institution om, hvilken lovgivning der finder anvendelse. Dette vil bidrage til at 
forbedre administrationen af udstationeringsdirektivet.

Personer, der er omfattet af forordningen bør modtage et rettidigt svar fra de 
kompetente myndigheder på deres anmodninger og/eller de ønskede dokumenter 
og bør modtage de nødvendige oplysninger for at kunne fastslå deres rettigheder. 

Efter forordningens ikrafttræden vil bestemmelserne for omregning af 
forsikringsperioder eventuelt blive forenklet.

Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)
Oeil-link Legislative Observatory 2006/0006 Procedure file

Fremtiden for sociale sikringsordninger og pensioner Iter nr. EMPL/6/57477

Dato for meddelelse i EP Den 17. januar 2008

Procedurenummer 2007/2290(INI)

Retsgrundlag Forretningsordenens artikel 45 

Administrator Jan van der Velden

Ordfører Gabriele STAUNER

PPE: - GUE: Ilda FIGUEIREDO
PSE: Maria MATSOUKA IND/DEM: 
ALDE: Ilieva Bilyana RAEVA UEN: 

Skyggeordførere

V/ALE: Jean LAMBERT NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)

Vedtaget på plenum (den 20. november 2008)

Antal ændringsforslag 127

Rådgivende udvalg: ECON, FEMM (udvidet samarbejde, Astrid LULLING) 

Kontaktperson i Kommissionen Georg Fischer (DG EMPL, enhedschef, enhed E4 social sikring, socialydelser)

Kontaktperson i Rådet

Tidsplan Behandling af udkast til betænkning 24.6.2008
Frist for ændringsforslag 1.7.2008
Afstemning i FEMM 10.9.2008
Afstemning i ECON 10.9.2008
Behandling af ændringsforslag 9.9.2008
Vedtagelse i EMPL 7.10.2008
Plenarforsamling november (STR)

Baggrundsinformation Befolkningens aldring vil påvirke de sociale sikringsordninger. I betænkningen 
gav Europa-Parlamentet udtryk for bekymring, hvad angår bevarelse af kernen i 
de europæiske sociale modeller. I betænkningen opfordres der blandt andet til 
fremme af højere beskæftigelsesfrekvens. 
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Den aldrende befolkning forventes at føre til stigninger i de offentlige udgifter –
primært til pensioner, sundhedspleje og langvarig pleje – i de fleste medlemsstater 
frem til 2050, hvis de nuværende politikker ikke bliver ændret. Dette vil også 
lægge et alvorligt pres på den aktive arbejdsstyrke.

Pres på de sociale sikringsordninger
Parlamentet minder om, at kernen i de europæiske sociale modeller er princippet 
om solidaritet mellem generationerne, og at det primært er finansieret af 
arbejdsrelateret indtjening. Tendensen til individualisering kan også give 
mennesker, navnlig kvinder og andre sårbare grupper, større valgfrihed og give 
dem mulighed for at opbygge deres egne supplerende pensionsrettigheder, 
fremgår det af betænkningen.
Nye beskatningsmetoder og andre alternativer kan også betragtes som en 
forbedring af de sociale udgifters økonomiske bæredygtighed.

Højere beskæftigelsesfrekvens
En faldende arbejdsstyrke vil medføre et fald i det samlede antal arbejdstimer. For 
at ændre denne tendens kan der træffes foranstaltninger for at begrænse 
arbejdsløsheden og øge rekrutteringen ved af kombinere uddannelse og 
omskoling.
Højere beskæftigelsesfrekvens afhænger i høj grad af behovet for at holde alle 
grupper aktive. Det er derfor Parlamentet understreger behovet for at bekæmpe 
forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Det opfordrer også medlemsstaterne til at 
skabe økonomiske og sociale incitamenter, der kan motivere ansatte til frivilligt at 
fortsætte arbejdet selv efter de har nået den lovpligtige aldersgrænse. 

Pension
Offentlige pensionsordninger styrker den sociale solidaritet og er 
medlemsstaternes ansvar. Det bør derfor være en politisk prioritet at sikre disse 
ordninger. Man mener, at øget anvendelse af alternativer til statsfinansierede 
pensioner, f.eks. supplerende ordninger, kunne være et bæredygtigt alternativ, og 
at pensionsordningerne bør tilpasses til de såkaldte ”patchwork-biografier”, der 
bliver mere og mere almindelige.

Sundhedsydelser
Det er vigtigt, at bevare de værdier og principper, som alle EU's sundhedssystemer 
hviler på, og som omfatter generel dækning, solidaritet i finansiering, lige adgang 
og levering af sundhedstjenester af høj kvalitet. Gennem forbedret tilrettelæggelse 
og levering af sundhedsydelser i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet er 
det muligt at forbedre såvel sundhedsydelsernes kvalitet som deres økonomiske 
effektivitet, understreges det.

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0409/2008
P6_TA(2008)0556

Vedtaget den 20. november 2008
480 for / 44 imod / 10 hverken for eller imod

 Parlamentet opfordrer medlemsstaterne til, at gøre større fremskridt, hvad 
angår afbalanceringen af sociale udgifter og sociale aktiviteter og til at 
tiltrække flere mennesker i sikre kvalitetsjob med obligatorisk social sikring.
Det mener, at vækst og jobskabelse bør fremmes, at de sociale 
sikringsordninger bør moderniseres (f.eks. gennem en bredere vifte af 
ydelsesmodeller og finansieringsmekanismer) og at investeringen i 
menneskelige ressourcer bør øges ved at fremme innovation og livslang 
læring for alle.

 Parlamentet mener, at der er et behov for at bevare balancen mellem de 
sociale sikringsordningers og pensionssystemernes økonomiske 



CM\786091DA.doc 119/226 PE427.042v01-00

DA

bæredygtighed på den ene side og dækningen af sociale risici på den anden.
 Parlamentet erindrer om, at kernen i de europæiske sociale modeller er 

princippet om solidaritet mellem generationerne og de sociale grupper, og at 
det primært finansieres gennem arbejdsrelateret indtjening, som f.eks. sociale 
sikringsbidrag fra arbejdsgivere og arbejdstagere og beskatning af 
arbejdskraft.

 Parlamentet opfordrer også Kommissionen og medlemsstaterne til at fastsætte 
politikker, der sikrer, at personer (der er en tendens til, at det er kvinder), der 
tager sig af plejekrævende familiemedlemmer, og hvoraf mange bliver nødt 
til at forlade arbejdsmarkedet, ikke straffes, hvad angår deres 
pensionsrettigheder.

 Parlamentet mener, at tendensen til individualisering bidrager til 
modernisering af den anden og tredje søjle, uden at der stilles spørgsmålstegn 
ved den første søjle i de sociale sikringssystemer. Det opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme bevidstheden blandt unge 
om betydningen af at få startet sin pensionsopsparing tidligt.

 Parlamentet understreger nødvendigheden af at åbne mulighed for frivillig, 
fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, ændre organiseringen af 
arbejdsgangene og gøre fornuftig brug af nye teknologier. Parlamentet mener, 
at virkningen af indvandring på befolkningens aldring på lang sigt er usikker.

 Parlamentet opfordrer medlemsstaterne til at overveje at omstrukturere de 
traditionelle pensionsordninger og tilpasse de sociale sikringsordninger i tråd 
med reformerne af pensionsordningerne, eftersom der sker en hurtig 
udvikling i det forventede typiske standardlivsforløb. Parlamentet mener 
også, at øget anvendelse af alternativer til statsfinansierede pensioner, f.eks. 
supplerende ordninger, kunne være et bæredygtigt alternativ. Det nævner især 
private pensionsopsparinger og individuelle supplerende pensionsordninger 
baseret på opsparing.

 Parlamentet understreger behovet for at yde kompensation til kvinderne og at 
give dem reelle valg, både når det drejer sig om at få børn eller om deres 
plejeansvar, uden at de skal frygte for eventuelle økonomiske ulemper eller 
for, at det lægges dem til last i forbindelse med deres karriereudvikling.

 Parlamentet mener, at det er nødvendigt at bevare tilstrækkelige 
finansieringsniveauer til socialsikrings- og pensionsordninger. Det mener, at 
et skift til nye beskatningsmetoder og/eller andre alternativer kan betragtes 
som en forbedring af de sociale udgifters økonomiske bæredygtighed, der 
kunne lette skattebyrden for folk med lave indkomster.

 Sundhedspleje og langvarig pleje: Parlamentet understreger betydningen af at 
bevare de værdier og principper, som alle EU's sundhedssystemer hviler på, 
og som omfatter generel dækning, solidaritet i finansiering, lige adgang og 
levering af sundhedstjenester af høj kvalitet. Det mener, at det gennem 
forbedret tilrettelæggelse og levering af sundhedsydelser er muligt at forbedre 
såvel sundhedsydelsernes kvalitet som deres økonomiske effektivitet.

I forbindelse med INI-betænkningen blev der arrangeret en høring for at drøfte de 
vigtigste problemer vedrørende den fremtidige finansiering af de sociale 
sikringsordninger og pensioner med eksperter.

Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)
Oeil-link Legislative Observatory 2007/2290 Procedure file

Den europæiske handlingsplan for jobmobilitet Iter nr. EMPL/6/61820
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Dato for meddelelse i EP Den 24. april 2008

Procedurenummer 2008/2098 (INI)

Retsgrundlag Forretningsordenens artikel 45

Administrator Oana Camasoiu

Ordfører/rådgivende ordfører Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE)

PSE: Magda Kósáné Kovács GUE: Gabi Zimmer
ALDE: Ona Jukneviciene IND/DEM: 
V/ALE: SPPE Kusstatscher UEN: 

Skyggeordførere

NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)
Antal ændringsforslag 110 + 10 FEMM + 12 CULT + 11 PETI

Rådgivende udvalg: PETI, CULT, FEMM

Kontaktperson i Kommissionen Marco FERRI, DG EMPL

Kontaktperson i Rådet

Tidsplan Behandling af udkast til betænkning : den 9.-10. september 2008
Frist for ændringsforslag : den 16. september kl. 12.00
Behandling af ændringsforslag: : den 6.-7. oktober 2008
Vedtagelse i EMPL : den 17. november 2008
Forventet behandling i plenarforsamling: : den 18. december 2008 

Baggrundsinformation Den europæiske handlingsplan for jobmobilitet for 2007-2010 sigter mod at 
fastsætte en mere integreret tilgang til arbejdstagernes mobilitet både for at skabe 
beskæftigelse og for at bidrage til den enkeltes udvikling. Planen skal henlede 
opmærksomheden på, at EU-borgere har en grundlæggende ret til frit at bevæge 
sig inden for EØS for at søge arbejde, og den tilskynder aktørerne til at sørge for, 
at folk bliver klar over, at de har denne rettighed, og at de kan gøre brug af den på 
rimelige vilkår. I Kommissionens handlingsplan opfordres medlemsstaterne til at 
forbedre den eksisterende lovgivning og deres administrative praksis, navnlig 
gennem koordinering af de sociale sikringsaspekter med overførsel af supplerende 
pensionsrettigheder. 

Handlingsplanen sigter mod:
- at forbedre eksisterende lovgivning og administrativ praksis vedrørende 

arbejdstageres mobilitet 
- at sikre støtte fra myndighederne på alle niveauer til mobilitetsfremmende 

politikker
- at styrke EURES som den one stop-struktur, der kan lette mobilitet for 

arbejdstagere og deres familier
- at skabe større forståelse for mulighederne og fordelene ved mobilitet i den 

brede offentlighed.

Udviklingen af EURES' institutionelle kompetencer er en af målsætningerne i 
Kommissionens handlingsplan. De efterfølgende foranstaltninger vil sigte mod at 
forbedre de arbejdssøgendes og deres familiers adgang til flere og bedre job. 
Planen omfatter også støtte til arbejdsgivere, der ansætter personer fra udlandet 
med henblik på bedre at kunne afhjælpe mangler og hindringer. Samtidig vil de 
lokale, regionale og nationale myndigheder drage nytte af et tættere samarbejde og 
enklere administration af social sikring og pensioner, og de vil blive opfordret til 
at tage initiativer til at lette mobiliteten. 
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Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0463/2008
P6_TA(2008)0624

Vedtaget den 18. december 2008
 mener, at EU bør støtte indarbejdelsen af princippet om arbejdstagernes 

mobilitet i alle fællesskabspolitikker, navnlig hvad angår gennemførelse af 
det indre marked, beskyttelse af arbejdstagere, regler om udstationerede 
arbejdstagere og beskyttelse mod usikkert arbejde, der kan berøre den 
europæiske mobilitet i EU, og bekæmpelse af forskelsbehandling; opfordrer 
Kommissionen til at gøre arbejdstagernes mobilitet til en prioriteret 
tværgående politik, som berører alle EU's politikområder, og som berører 
myndigheder på alle niveauer i alle medlemsstaterne;

 opfordrer Kommissionen til for at fremme mobiliteten yderligere at udarbejde 
en langsigtet mobilitetsstrategi, hvori der tages højde for arbejdsmarkedets 
krav, den økonomiske udvikling og udsigterne til en udvidelse af EU, da det 
kun er muligt at sikre arbejdstagernes frie bevægelighed uden konflikter og 
samtidig tage behørigt højde for fænomenet hjerneflugt gennem en langsigtet 
strategi;

 opfordrer indtrængende Kommissionen til at prioritere strømlining af 
administrativ praksis og administrativt samarbejde for at muliggøre udvikling 
af synergier mellem nationale institutioner og myndigheder, hvis samspil er 
afgørende, når problemer mellem medlemsstaterne skal løses effektivt; mener 
endvidere, at medlemsstaterne bør gøre en stor indsats for at fjerne alle 
juridiske og administrative barrierer og hindringer for den geografiske 
mobilitet på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt plan, som f.eks. 
manglende anerkendelse af mobilitetsrelaterede erfaringer i forbindelse med 
karrieremuligheder eller social sikring og pensioner, især inden for små og 
mellemstore virksomheder;

 opfordrer medlemsstaterne til aktivt at fremme 
fremmedsprogsundervisningen (især for voksne), eftersom sprogbarrierer 
stadig er blandt de største hindringer for arbejdstagernes og deres familiers 
mobilitet;

 opfordrer medlemsstaterne og interesseparterne til at tage hensyn til og fjerne 
hindringerne for de kvindelige arbejdstageres mobilitet ved bl.a. at sørge for 
reel adgang til kvalificerede job og højere stillinger, ligeløn, fleksible 
arbejdsforhold, rimelige sundheds- og børnepasningsordninger, gode 
uddannelsesfaciliteter for børn og mulighed for at overføre 
pensionsrettigheder og sikre, at kønsstereotyper elimineres;

 opfordrer medlemsstaterne til at medtage såvel erhvervsmæssig som 
geografisk mobilitet som en prioritet i deres nationale programmer for 
beskæftigelse og livslang læring;

 opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til sammen at udvikle, 
gennemføre, overvåge og evaluere programmer for social reintegration af 
borgere, og deres familier, der vender tilbage til deres hjemland efter at have 
arbejdet i en anden medlemsstat;

 opfordrer medlemsstaterne til omgående at fremskynde processen for 
gennemførelse af den fælles referenceramme for kvalifikationer (europæiske 
referenceramme for kvalifikationer - EQF); mener, at harmoniseringen af 
denne referenceramme i samtlige medlemsstater - selv om den først skal være 
gennemført i 2010 - kan begrænse de forhindringer, der på nuværende 
tidspunkt er for arbejdstagere.

Oeil-link Legislative Observatory 2008/2098 Procedure file
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Forordning om ændring af forordning (EF) nr. 
883/2004 om koordinering af de sociale 

sikringsordninger og fastlæggelse af indholdet i bilag 
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Procedurenummer 2006/0008(COD)

Retsgrundlag EF-traktatens artikel 42 og 308

Administrator Juan Carlos Pérez Navas

Ordfører/rådgivende ordfører Emine Bozkurt (PSE), erstattet af Jan Cremers (PSE)
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Skyggeordførere

V/ALE: Jean Lambert NI: 
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drøftelse)

Afstemning ved førstebehandlingen i EMPL den 29. maj 2008.
Afstemning ved andenbehandlingen i EMPL den 31. marts 2009.

Antal ændringsforslag Førstebehandling: 77 æf. vedtaget. Andenbehandling: 4 æf. vedtaget

Rådgivende udvalg: Ikke relevant.

Kontaktperson i Kommissionen Robertus Cornelissen og Helene Michard

Kontaktperson i Rådet Muriel de Puiferrat

Tidsplan Proceduren afsluttet, vedtagelse af forordningen ved andenbehandlingen
Baggrundsinformation Forordning (EF) nr. 883/2004 erstatter forordning (EØF) nr. 1408/71, som på 

nuværende tidspunkt koordinerer anvendelsen af de sociale sikringsordninger. 
Den nye forordning forenkler og moderniserer gældende lovgivning.

I forordning 833/2004 er det fastsat, at indholdet af bilag II (bestemmelser i 
overenskomster, som forbliver i kraft) og bilag X (særlige ikke-bidragspligtige 
ydelser) skal fastlægges inden datoen for anvendelsen af forordningen. Bilag I, III, 
IV, VI, VII, VIII, IX og XI skal tilpasses for at tage hensyn til situationen i de 
medlemsstater, som er tiltrådt Den Europæiske Union efter den 29. april 2004. 
Endvidere er det nødvendigt at foretage mindre ændringer i en række bilag for at 
tage hensyn til den seneste udvikling i andre medlemsstater. 

Kommissionen fremlagde to separate forslag: Et forslag om ændring af forordning 
(EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og 
fastlæggelse af indholdet i bilag IX KOM(2006)0007 – 2006/0008(COD) og et 
andet forslag om ændring af resten af bilagene til forordning (EF) nr. 883/2004 
om koordineringen af de sociale sikringsordninger.

Førstebehandling: Parlamentet slog forslaget om bilag IX og det om de andre 
bilag sammen til ét. Formålet var at opnå en rationel, enklere og mere læservenlig 
tekst. Parlamentet vedtog en lang række ændringsforslag, til trods for at der var 
indgået en aftale med Rådet om næsten 90 % af disse ændringsforslag. Af 
Kommissionens ændrede forslag til forordning, der blev vedtaget den 14. oktober 
2008, fremgik det, at Kommissionen kunne acceptere næsten alle Parlamentets 
ændringsforslag. 

Andenbehandling: I den fælles holdning er de fleste af ændringerne fra 
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førstebehandlingen medtaget. Den eneste uoverensstemmelse mellem Parlamentet 
og Rådet er bilag III om anvendelsen af begrænsningen af retten til naturalydelser 
for en grænsearbejders familiemedlemmer  Ved førstebehandlingen anmodede 
Parlamentet om ophævelse af dette bilag fem år efter forordningens ikrafttræden. 
4 ud af de 7 medlemsstater, der er omfattet af denne liste, modsatte sig dog på det 
kraftigste ophævelsen af dette bilag.

I indstillingen ved andenbehandling fremsatte ordføreren 4 ændringsforslag. 
Formålet var at sikre, at medlemsstaternes liste i bilag III revideres 5 år efter 
datoen for forordningens ikrafttrædelse. Derefter vil betydningen, hyppigheden og 
omfanget af samt omkostningerne ved anvendelsen af bilag III og virkningen af en 
eventuel ophævelse af disse bilag for de berørte medlemsstater blive vurderet i en 
rapport fra Den Administrative Kommission for Vandrende Arbejdstageres 
Sociale Sikring.  Bilaget bør afskaffes, medmindre rapporten fra Den 
Administrative Kommission indeholder overbevisende argumenter for, hvorfor 
den ikke skal afskaffes.  Disse ændringsforslag anses for et kompromis mellem 
Parlamentets oprindelige holdning om umiddelbart at ophæve bilaget på den ene 
side og Rådets holdning om at bevare bilaget på den anden side, og de bør derfor 
gøre det lettere at indgå en aftale ved andenbehandlingen.

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument (førstebehandling):
A6-0229/2008
P6_TA(2008)0349

Mødedokument (andenbehandling): 
A6-0207/2009
P6_TA(2009)0222
Førstebehandling (den 9. juli 2008): Alle 77 æf fra EMPL blev vedtaget.
Andenbehandling (den 22. april 2009): EMPL's indstilling ved andenbehandling 
blev vedtaget uden ændringsforslag (633 + 13 + 18 hverken for eller imod)

 Bilagene tilpasses for både at tage højde for kravene i de medlemsstater, der er 
tiltrådt Den Europæiske Union, siden forordningen blev vedtaget, og den 
seneste udvikling i andre medlemsstater. Overordnet set er teksten blevet 
kortere, enklere og lettere at forstå. Antallet af angivelser i de forskellige bilag 
er blevet begrænset, eller indholdet er blevet forenklet.

 I tilfælde af at den person, til hvem familieydelser skal udbetales, ikke 
anvender dem til familiemedlemmernes underhold, skal den kompetente 
institution udbetale disse ydelser med frigørende virkning til den fysiske eller 
juridiske person, som faktisk forsørger familiemedlemmerne (artikel 68a (ny)).

 Ved andenbehandlingen blev listen i bilag III over medlemsstater, der 
anvender en "begrænsning af retten til naturalydelser for en grænsearbejders 
familiemedlemmer", ændret, således at anvendelsesperioden i nogle 
medlemsstater er begrænset til fire år. Dette bilag vil blive ændret fem år efter 
forordningens ikrafttræden, og på grundlag af en rapport fra Den 
Administrative Kommission om betydningen, hyppigheden og omfanget af 
samt omkostningerne ved anvendelsen vil Kommissionen beslutte at fremsætte 
et forslag med henblik på at afskaffe bilaget, medmindre rapporten indeholder 
overbevisende argumenter for, hvorfor den ikke skal afskaffes 

Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)
Oeil-link Legislative Observatory 2006/0008 Procedure file
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IV. Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen
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1. Temaafdelingsoversigt

Generaldirektoratet for Interne Politikker
Direktoratet for Økonomisk og Videnskabelig Politik

Baggrund 

Udarbejdet af temaafdeling A: Økonomisk og Videnskabelig Politik

"Parlamentets resultater i den sjette valgperiode 2004-2009,
 had angår sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen"

1. Indledning

På grundlag af artikel 137 støtter og supplerer EU medlemsstaternes indsats for at forbedre 
arbejdsmiljøet og beskytte arbejdstagernes sundhed og sikkerhed ved at harmonisere 
arbejdsvilkårene. Direktiv 89/391/EØF indeholder rammen for dette politiske område samt 
retsgrundlaget for 19 særdirektiver. Mindstekravene er fastsat på EU-plan, men medlemsstaterne 
kan fastsætte et højere beskyttelsesniveau på nationalt plan, hvis de ønsker det. I disse direktiver 
skal det undgås, at der pålægges administrative, finansielle og retlige byrder af en sådan art, at de 
forsinker oprettelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder. Arbejdet på dette område 
er resultatet af et komplekst samspil mellem forskellige aktører på EU-plan og på 
medlemsstatsplan, herunder navnlig regeringer og andre offentlige myndigheder (såsom 
arbejdstilsynsmyndigheder) samt arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer. For at opnå 
målbare forbedringer af arbejdsvilkårene og en reduktion af antallet af arbejdsulykker og 
erhvervssygdomme er det nødvendigt at kombinere dem med en række andre instrumenter, 
såsom arbejdsmarkedsdialog, bedste praksis, bevidstgørelse, virksomhedernes sociale ansvar, 
økonomiske incitamenter og mainstreaming. 

Virksomheder i alle størrelser skal ikke blot forholde sig til arbejdsmiljødirektiver, men også til 
arbejdsmiljørelateret lovgivning, såsom REACH, arbejdstidsdirektivet og 
produktsikkerhedsdirektiver (det såkaldte maskindirektiv). Lovgivningen er opsplittet og ofte 
meget detaljeret med udtrykkelige procedurer og bestemmelser. Mens arbejdsmiljødirektiverne 
hovedsageligt vedrører klassiske former for beskyttelse af arbejdstagerne særligt rettet mod 
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tekniske sikkerhedsforanstaltninger, har der været mindre fokus på psykosociale risici, såsom 
mobning og stress på grund af arbejdsbyrden. Disse faktorer bliver dog stadig vigtigere, eftersom 
arbejdsmiljøet er ved at gennemgå store forandringer med indførelsen af ny teknologi, nye 
materialer, nye arbejdsgange og nyt design samt nye former for organisation og ledelse. 

Disse nye risikoområder kan medføre en alvorlig forværring af den psykiske og fysiske sundhed. 
Endvidere vil arbejdsgivere på grund af demografiske ændringer stå over for ændringer i 
arbejdsstyrken og i stigende grad skulle ansætte ældre arbejdstagere. Sundhedsrisiciene for ældre 
arbejdstagere er ganske anderledes end for yngre arbejdstagere. Der er større risiko for, at yngre 
mennesker bliver involveret i ulykker, mens arbejdstagere på 55 år og derover bliver involveret i 
færre, men til gengæld de mest alvorlige ulykker med en dødelighed, der ligger over det 
europæiske gennemsnit. Foranstaltninger med hensyn til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 
bør tilpasses til de ældre arbejdstagere for at gøre det muligt at blive længere på 
arbejdsmarkedet. Indvandring vil være et andet aspekt af de demografiske ændringer, der vil 
have en indvirkning på virksomhedernes arbejdsmiljøpolitik med hensyn til integrering af 
udenlandske arbejdstagere med ringe kendskab til andre sprog (en risiko, hvad angår uddannelse 
af arbejdstagere i arbejdsmiljørelaterede emner, f.eks. i byggesektoren).

Arbejdsmiljølovgivningen vedrører primært klassiske ansættelsesforhold mellem arbejdsgiver 
og arbejdstager, men antallet af selvstændige erhvervsdrivende eller udliciterede aktiviteter er 
stigende, hvilket medfører, at forpligtelserne ved udlicitering og brug af underleverandører bliver 
mere og mere diffuse. For eksempel er der ikke længere blot én arbejdsgiver, der er ansvarlig for 
sikkerhed og sundhed blandt arbejdstagerne på "gulvet". Ofte er det ikke klart, hvem der vil 
påtage sig at organisere sikkerhed og sundhed på disse arbejdspladser, hvor ansatte, selvstændige 
og underleverandører arbejder samtidig. Parlamentet har anerkendt problemet og er kommet 
frem til en løsning, hvad angår socialt ansvar hos underleverandører i produktionskæder45. 
Parlamentet opfordrer Kommissionen til at udarbejde et lovgivningsmæssigt 
fællesskabsinstrument, som indfører solidarisk hæftelse på fællesskabsplan. Kommissionen bør 
iværksætte en konsekvensanalyse af merværdien og gennemførligheden af et 
fællesskabsinstrument om ansvar fordelt på flere led for på denne måde at opnå større 
gennemsigtighed i forbindelse med underleverandører og sikre en bedre håndhævelse af 
fællesskabsret og national ret. De offentlige myndigheder og alle berørte parter opfordres til at 
gøre deres yderste for at øge arbejdstagernes bevidsthed om deres rettigheder i henhold til de 
forskellige instrumenter (arbejdsretten, kollektive aftaler, adfærdskodekser), som regulerer deres 
kontrakt- og arbejdsvilkår i de virksomheder, de arbejder for, samt kontraktforholdet i 
underleverandørleddene. 

2. Parlamentets resultater i perioden 2004-2009

De to nye arbejdsmiljødirektiver om elektromagnetiske felter (2004/40/EF ændret ved direktiv 
2008/46/EF for at forlænge gennemførelsesperioden) og kunstig optisk stråling (2006/25/EF) 
blev vedtaget i løbet af den sjette valgperiode på grundlag af forslag, der var blevet fremlagt 
under den femte valgperiode, samt direktivet om forenkling og rationalisering af rapporterne om 
den praktiske gennemførelse (2007/30/EF), der ikke er et typisk arbejdsmiljødirektiv i snæver 
forstand. 

                                               
45 Parlamentets beslutning INI/2008/2249 (T6-0190/2009)
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Hvad angår direktivet om optisk stråling, fremsatte Parlamentet et ændringsforslag, som 
indebærer, at Kommissionen skal udarbejde praktiske retningslinjer for at hjælpe arbejdsgivere, 
navnlig direktører for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) med at forstå de tekniske 
bestemmelser i direktivet. Denne bestemmelse vedrører et anliggende, som ofte har bekymret 
arbejdsgivere, der klager over, at det er svært, navnlig for SMV'er, at forstå og således 
gennemføre juridiske tekster, der er teknisk vanskelige.

Europa-Parlamentet har gentagne gange udtalt, at den gældende lovgivning vedrørende 
beskyttelse af arbejdstagere, som er gravide og mulighederne for forældreorlov46 skal 
forbedres, og at der skal indføres foranstaltninger med henblik på en bedre balance mellem 
arbejds-, privat- og familieliv47. Kommissionen besluttede derfor endelig i juli 2008 at foreslå en 
revidering af direktivet om arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer 
(92/85/EØF).

Et andet anliggende, som Parlamentet lagde stor vægt på48, var at ændre direktivet om 
biologiske agenser på arbejdspladsen (2000/54/EF). For at forhindre, at arbejdstagere i 
sundhedssektoren stikker sig på kanyler, opfordrede medlemmer af Parlamentet til, at der blev 
gennemført en hensigtsmæssig ændring heraf inden udgangen af valgperioden i midten af 2009 i 
tråd med Parlamentets beslutning. Kommissionen har ikke fremsat et forslag om ændring af dette 
direktiv, fordi arbejdsmarkedets parter i november 2008 besluttede at forhandle en aftale på 
plads om "stik af kanyler". Parlamentets medlemmer er dog bekymrede over, om 
arbejdsmarkedets parter er i stand til på vellykket vis at vedtage sådan en aftale inden for ni 
måneder. Under alle omstændigheder bør aftalen bekræftes på Parlamentets anmodning.

Endvidere blev der vedtaget en udtalelse om de lovgivningsmæssige aspekter ved 
nanomaterialer49, hvori Kommissionen opfordredes til at overveje behovet for et passende 
instrument til håndtering af eksponering for nanopartikler på arbejdspladsen, lige så snart der 
inden for forskningen i nanopartikler er afgørende resultater, hvad angår deres skadelige 
virkninger.

Europa-Parlamentet opfordrede gentagne gange Kommissionen til at vurdere muligheden for 
at foreslå et nyt direktiv om muskel- og knoglelidelser eller ændre de eksisterende 
direktiver på dette område, dvs. den praktiske gennemførelse af bestemmelserne i direktiverne 
89/391 (ramme), 89/654 (arbejdssteder), 89/665 (arbejdsudstyr), 89/656 (personlige 

                                               
46 Parlamentets beslutning om den demografiske udvikling i Europa (af 21. februar 2008): 
Parlamentet opfordrede medlemsstaterne til at fastsætte bedste praksis vedrørende 
barselsorlovens længde.
47 Parlamentets beslutning om ligestilling mellem kønnene – 2007 (af 27. september 2007): 
Parlamentet opfordrede medlemsstaterne til at fordele udgifterne til barsels- og forældreorlov 
ligeligt med henblik på at sikre, at kvinder ikke længere udgør en dyrere arbejdskraft i forhold til 
mænd.
48 Parlamentets initiativbetænkning om beskyttelse af sundhedspersonale i EU mod 
infektioner, der overføres gennem blod ved stik af kanyler (2006/2015(INI) T6-0305/2006).
Betænkningen indeholder detaljerede bestemmelser, der skal indsættes i direktivet.
49  Udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender til Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om de lovgivningsmæssige aspekter ved nanomaterialer 
(2008/2208(INI))
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værnemidler), 90/269 (manuel håndtering af byrder) og 90/270 (skærmterminaler), hvad angår 
muskel- og knoglelidelser. Den nuværende lovgivning er utilstrækkelig, eftersom den ikke 
dækker alle arbejdsvilkår eller alle risici vedrørende arbejdsrelaterede muskel- og knoglelidelser.
Den anden fase af høringen om muskel- og knoglelidelser medførte ikke nogen aftale mellem 
arbejdsmarkedets parter. Kommissionen forventes derfor at fremsætte et forslag om ændring af 
de berørte direktiver.

I forbindelse med sine overvejelser50 vedrørende den nye fællesskabsstrategi for sundhed og 
sikkerhed på arbejdspladsen 2007-2012 glæder Parlamentet sig over Kommissionens 
ambitiøse mål om en reduktion på 25 % i antallet af ulykker på arbejdspladser i EU, men er 
bekymret over manglen på målrettede foranstaltninger, tidsplan og finansielle forpligtelser, der 
kan måles og vejes. Parlamentet anmoder derfor Kommissionen om at forelægge det en 
midtvejsevalueringsrapport. 

Parlamentets hovedprioriteter er at sikre en bedre anvendelse af de eksisterende retsakter om 
arbejdsmiljø og arbejdstilsynsmyndighedernes rolle som et effektivt redskab til fuldstændig 
gennemførelse af den eksisterende fællesskabsret på dette område. Parlamentet understreger, at 
der er behov for en opdatering af den eksisterende lovgivning samt en hensigtsmæssig 
gennemførelse og håndhævelse af de eksisterende lovgivningsmæssige rammer i EU for at få 
lovgivningen til at fungere efter hensigten og yde størst mulig beskyttelse.

3. Fremtidige udfordringer 

Europa-Parlamentet støtter aktiviteter for at øge informationen til SMV'er, men understreger, at 
arbejdet skal tilpasses til folks evner og behov og ikke omvendt. Arbejdsmiljøet bør udvikles 
for at tage mere hensyn til særlige behov hos specifikke grupper af arbejdstagere, f.eks. kvinder, 
handicappede, unge og ældre arbejdstager samt vandrende arbejdstagere. Parlamentet har 
opfordret Kommissionen til at undersøge eventuelle nye risici, der endnu ikke er omfattet af den 
gældende lovgivning, f.eks. stress, udbrændthed, nanopartikler, vold og chikane på 
arbejdspladsen.

Der er hidtil blevet udarbejdet en stor mængde fællesskabslovgivning om sikkerhed og sundhed 
på arbejdspladsen, men i dag er udviklingen og gennemførelsen af en mere holistisk tilgang 
til og mere holistiske strategier for arbejdsmiljø blevet vigtigere for at forbedre 
arbejdsforholdene i EU's medlemsstater yderligere. Efterhånden som der opstår nye risici – f.eks. 
psykosociale risici eller nye biologiske risici – bliver identifikationen og overvågningen af 
sådanne risici stadig vigtigere (f.eks. i Det Europæiske Arbejdsmiljøagenturs 
risikoobservatorium), og Kommissionen anmodes om at træffe foranstaltninger og fremsætte de 
nødvendige forslag, når der opdages nye risici. 

For at vurdere, om arbejdsmiljølovgivningen er effektiv, kan Parlamentet overveje behovet for et 
strengere tilsyn med de foranstaltninger, som de kompetente myndigheder træffer 
(Kommissionen og medlemsstaternes regeringer), hvad angår gennemførelsen og håndhævelsen 

                                               
50 Parlamentets beslutning om en fællesskabsstrategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 
2007-2012, (2007/2146(INI))
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af den omfattende lovgivning vedrørende sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, navnlig 
gennemførelsen af direktiver i national lovgivning, arbejdsgivernes gennemførelse af national 
lovgivning og de nationale arbejdstilsynsmyndigheders håndhævelse af national 
arbejdsmiljølovgivning.

Hvis der er behov for ny lovgivning på europæisk plan, mener eksperter, at den om nødvendigt 
bør omfatte klare og konkrete minimumsforskrifter med grænseværdier, hvilket navnlig er til 
gavn for SMV'er. 

SMV'er er en vigtig målgruppe for de europæiske institutioner i deres forsøg på at øge 
bevidstheden om arbejdsmiljø og fremme og udbrede bedste praksis. I Europa sker de fleste 
arbejdsulykker i små og mellemstore virksomheder (SMV'er), og antallet af dødsulykker, som 
finder sted i virksomheder med færre end 50 ansatte er ca. dobbelt så højt som i større 
virksomheder. Som tidligere nævnt har Parlamentet forsøgt at fremme forståelsen for og 
gennemførelsen af arbejdsmiljølovgivning ved at opfordre Kommissionen til at offentliggøre 
praktiske retningslinjer, der på læservenlig vis forklarer de tekniske elementer i de nye retsakter 
på området.

Andre relevante emner i den kommende valgperiode ud over de allerede nævnte kunne være: 
Den stadig ældre arbejdsstyrke, den stigende kompleksitet for "manden på gulvet" og ikke-
tekniske arbejdsmiljørelaterede anliggender såsom stress. 
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2. Procedureoversigt

Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Iter nr. EMPL/6/23842

Dato for meddelelse i EP 18.11.2004

Procedurenummer 2004/2205(INI)

Retsgrundlag Forretningsordenens artikel 45

Administrator Missia Kefalopoulou

Ordfører Jiri Mastalka

PPE: - GUE: 
PSE: IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Skyggeordførere

V/ALE: NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)

Vedtaget i EMPL

Antal ændringsforslag

Rådgivende udvalg: FEMM

Kontaktperson i Kommissionen

Kontaktperson i Rådet

Tidsplan
Baggrundsinformation I. Kommissionsdokumenter

Initiativbetænkningen er baseret på tre dokumenter fra Kommissionen om 
gennemførelsen af fællesskabslovgivning om sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen, navnlig rammedirektivet og de første seks særdirektiver.

I Kommissionens rapporter om anvendelsen af direktiverne i medlemsstaterne 
understreges det, at lovgivningen indeholder en reel forebyggende politik. 

Kommissionen bemærker at antallet af arbejdsulykker og fraværsprocenterne er 
faldet som følge af gennemførelsen af direktiverne. 

Kommissionen undersøger de positive virkninger af gennemførelsen af 
lovgivningen samt de væsentligste problemer (navnlig hvad angår SMV'er), og 
fremsætter forslag til forbedringer med henblik på at fremme en fuldstændig og 
korrekt anvendelse af lovgivningen i hele det udvidede EU.

Udkast til betænkning

Ordføreren mener, at Kommissionens rapport til trods for visse positive sider blot 
giver et overblik over situationen og bemærker og identificerer de eksisterende 
problemer. Kommissionen fremlægger ikke et reelt program eller en reel vision 
eller strategi med henblik på at forbedre den nuværende situation.

I forslaget til beslutning godkender ordføreren Kommissionens væsentligste 
forslag. Han opfordrer navnlig Kommissionen til at fastsætte en mellem- og 
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langsigtet strategi, der skal afspejles i alle EU's politikker og indeholde praktiske 
foranstaltninger. 

I forslaget til beslutningen opfordres Kommissionen også til at udarbejde en 
handlingsplan, hvori de næste skridt, der skal tages, skitseres med henblik på i det 
mindste at løse de problemer, der fremgår af dens egen analyse. 
Endvidere opfordres der i forslaget til beslutning til en bedre 
arbejdstagerrepræsentation og mere fællesskabsstøtte til forebyggelse af ulykker.

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0029/2005
P6_TA(2005)0056

24.2.2005

 Parlamentet mener, at det er nødvendigt at bevare tilstrækkelige 
finansieringsniveauer til socialsikrings- og pensionsordninger. Det foreslår et 
skift til nye beskatningsmetoder og/eller andre alternativer, idet det vil kunne 
betragtes som en forbedring af de sociale udgifters økonomiske 
bæredygtighed, hvilket kunne lette skattebyrden for folk med lave 
indkomster.

 Sundhedspleje og langvarig pleje: Parlamentet understreger betydningen af 
at bevare de værdier og principper, som alle EU's sundhedssystemer hviler på, 
og som omfatter generel dækning, solidaritet i finansiering, lige adgang og 
levering af sundhedstjenester af høj kvalitet. Det mener, at det gennem 
forbedret tilrettelæggelse og levering af sundhedsydelser er muligt at forbedre 
såvel sundhedsydelsernes kvalitet som deres økonomiske effektivitet.

I forbindelse med INI-betænkningen blev der arrangeret en høring for at drøfte de 
vigtigste problemer vedrørende den fremtidige finansiering af de sociale 
sikringsordninger og pensioner med eksperter.
Parlamentet:
 mener, at EU's kommende strategi for sundhed og sikkerhed bør omfatte 

selvstændige og integrering af ligestillingsaspektet;
 anmoder Kommissionen om at aflægge rapport om medlemsstaternes 

forebyggende politik;
 anmoder om fuldstændig gennemførelse af fællesskabsretten i de nye 

medlemsstater;
 anmoder om hensigtsmæssig finansiering af programmerne for bedre 

information og beskyttelse på arbejdspladsen;
 opfordrer medlemsstaterne til især at fokusere på arbejdstilsynsorganerne;
 anmoder om en passende beskyttelse af sundhedspersonale mod stik af 

kanyler og andre skarpe medicinske redskaber;
 anmoder om, at der tages særlig hensyn til kvindelige arbejdstagere;
 opfordrer til, at der tages særlig hensyn til forebyggelse af erhvervsrelaterede 

psykosociale sygdomme;
 støtter Kommissionens forslag om at fremlægge en fælles rapport om den 

praktiske gennemførelse af direktiverne i alle 25 medlemsstater;
 opfordrer til en forbedring af de statistiske systemer for arbejdsulykker;
 opfordrer medlemsstaterne til at øge anvendelsen af de relevante direktiver i 

SMV'er og den offentlige sektor;
 opfordrer Kommissionen til fortsat at iværksætte overtrædelsesprocedurer 

mod medlemsstaterne, der undlader at anvende lovgivningen;
 opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme den sociale dialog 

på arbejdspladsen.
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Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)
Oeil-link Legislative Observatory  - 2004/2205 Procedure file

Eksponering for optisk stråling Iter nr. EMPL/6/26174

Dato for meddelelse i EP

Procedurenummer 1992/0449B(COD) II

Retsgrundlag EF-traktatens art. 137, stk. 2

Administrator Juan Carlos Perez Navas

Ordfører Csaba Öry

PPE: - GUE: 
PSE: IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Skyggeordførere

V/ALE: NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)

Vedtaget i EMPL

Antal ændringsforslag

Rådgivende udvalg: BUDG

Kontaktperson i Kommissionen

Kontaktperson i Rådet

Baggrundsinformation I 1994 vedtog Europa-Parlamentet ved førstebehandlingen Kommissionens 
forslag til direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse 
med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (A3-
0192/1994). Dette forslag sigtede mod at gennemføre direktiv 89/391/EØF og 
angav, hvordan direktivet skulle finde anvendelse i specifikke tilfælde i 
forbindelse med eksponering for fire typer fysiske agenser, nemlig støj, 
vibrationer, elektromagnetiske felter og optisk stråling. Alle fire agenser var 
indføjet i et separat bilag. I 1999 besluttede Rådet at adskille de fysiske agenser og 
oprette et specifikt direktiv for hver enkelt agens, og nærværende forslag er det 
sidste i rækken.

Den overordnede struktur i forslaget er baseret på de foregående direktiver om 
vibrationer, støj og elektromagnetiske felter (f.eks. hvad angår 
eksponeringsgrænseværdier, information af arbejdstagerne og arbejdstagernes 
uddannelse, høring og deltagelse). Forslaget omfatter eksponeringsgrænseværdier 
på grundlag af henstillinger fra internationale organisationer med henblik på at 
forebygge ulykker eller skadelige virkninger af optisk stråling for arbejdstagerens 
helbred.

Der skelnes mellem naturlige og kunstige kilder til optisk stråling. I det første 
tilfælde understreger den fælles holdning, eftersom anvendelsen af 
eksponeringsgrænseværdier ikke anses for hensigtsmæssige, betydningen af 
information og uddannelse af arbejdstagerne, forudgående vurdering af risici og 
efterfølgende forebyggende foranstaltninger for at hindre eller begrænse 
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konsekvenserne af eksponeringen. Den fælles holdning omfatter også 
foranstaltninger vedrørende vurderingen af omfanget af den optiske stråling og 
den metode, der kan bruges til denne vurdering. For at undgå at pålægge 
arbejdsgiverne en unødvendig byrde, kan der i vurderingen tages hensyn til 
oplysninger fra producenten af det udstyr, der forårsager optisk stråling. Efter af 
have konstateret mængden af optisk stråling skal arbejdsgiveren gennemføre en 
handlingsplan for at forhindre at eksponeringen overskrider grænseværdierne.

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Andenbehandling
Mødedokument: A6-0249/2005
P6_TA(2005)0329
7.9.2005

Tredjebehandling:
Mødedokument: A6-0026/2006
P6_TA(2006)0052
14.2.2006

Parlamentets prioriteter:
 forebyggelse og rettidig opdagelse af sundhedsskadelige virkninger samt 

forebyggelse af sundhedsrisici på lang sigt og risici for kroniske sygdomme 
som følge af udsættelse for optisk stråling

 at anmode Kommissionen om at udarbejde en praktisk vejledning for at 
hjælpe arbejdsgivere, især de ansvarlige i små og mellemstore virksomheder, 
til bedre at forstå de tekniske bestemmelser i dette direktiv

 at sikre, at medlemsstaterne kræver, at helbredskontroller foretages af en 
læge, en ekspert i arbejdsmedicin eller en sundhedsmyndighed med ansvar for 
lægetilsyn i overensstemmelse med national lovgivning og praksis

 at sikre, at arbejdsgiveren træffer passende foranstaltninger for at sikre, at 
lægen, eksperten i arbejdsmedicin eller sundhedsmyndigheden med ansvar for 
sundhedstilsyn, efter hvad der i medlemsstaterne anses for passende, har 
adgang til resultaterne af risikovurderingen, når sådanne resultater måtte være 
relevante for sundhedstilsynet

 at sikre, at den berørte arbejdstager, når en eksponering over grænseværdierne 
konstateres, skal have mulighed for at få foretaget en lægeundersøgelse i 
henhold til gældende lovgivning og national praksis. Denne lægeundersøgelse 
finder ligeledes sted, hvis det ved en helbredskontrol konstateres, at en
arbejdstager har en identificerbar sygdom eller identificerbare 
helbredsproblemer, som ifølge en læge eller en arbejdsmedicinsk konsulent 
skyldes eksponering for kunstig optisk stråling under arbejdet

 at sikre, at dette direktiv kun finder anvendelse på kunstig optisk stråling
 medlemsstaterne gennemfører direktivet om optisk stråling inden 4 år efter 

direktivets ikrafttræden
 bilag indeholdende detaljerede henstillinger vedrørende forslagets indhold.

Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)

IKRAFTTRÆDELSE:  27.04.2010

Oeil-link Legislative Observatory  - 1992/0449 Procedure file

Beskyttelse af sundhedspersonale i EU mod 
infektioner, der overføres gennem blod ved stik af 

kanyler  

Iter nr. EMPL/6/33026 / 6/33027

Dato for meddelelse i EP den 19. januar 2006
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Procedurenummer 2006/2015(INI)

Retsgrundlag Artikel 39 

Administrator Stella SMITH

Ordfører/rådgivende ordfører Stephen Hughes PSE

PPE:  Anja Weisgerber GUE:  Jiří Maštálka
PSE: Ikke oplyst IND/DEM: 
ALDE: Elizabeth Lynne UEN: 

Skyggeordførere

V/ALE:  Jean Lambert NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)

Behandling af ændringsforslag og afstemning den 19. og 20. april

Antal ændringsforslag 28

Rådgivende udvalg: ENVI – afgiver ikke længere udtalelse

Kontaktperson i Kommissionen Ramon Biosca og Franicisco Alvarez, GD EMPL

Kontaktperson i Rådet

Tidsplan Drøftelse – 6. marts 2006
Frist for ændringsforslag – den 30. marts 2006
Behandling af æf. – den 19. april
Afstemning i udvalg – den 20. april 2006
Plenarforsamling – maj/juni 2006

Baggrundsinformation Dette er en initiativbetænkning udarbejdet i henhold til forretningsordnens artikel 
39, hvori Kommissionen opfordres til at foreslå en ændring af direktiv 
2000/54/EF, der specifikt vedrører risici for ulykker blandt sundhedspersonale 
som følge af stik af kanyler og andre skarpe medicinske redskaber.
Der er ca. en million nålestiksskader i Europa hver år, og nogle medfører 
overførsel af infektioner, der overføres gennem blod, såsom HIV og hepatitis B og 
C. 
Undersøgelser har vist, at de fleste ulykker kan undgås gennem uddannelse, 
sikrere arbejdsmetoder og brug af medicinsk udstyr til forebyggelse af 
nålestikskader.

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0218/2006
P6_TA(2006)0305

Vedtaget den 6. juli 2006

 Kommissionen anmodes om inden tre måneder at forelægge Parlamentet et 
lovgivningsmæssigt forslag til direktiv om ændring af 2000/54/EF

 Bilag indeholdende detaljerede henstillinger vedrørende forslagets indhold.

Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)

Tre måneder efter beslutningen

Oeil-link Legislative Observatory  - 2006/2015 Procedure file
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Forenkling og rationalisering af rapporterne om den 
praktiske gennemførelse af arbejdsmiljødirektiverne 

(KOM(2006)0390)

Iter nr. EMPL/6/39460

Dato for meddelelse i EP 7.9.2006

Procedurenummer 2006/0127 (COD)

Retsgrundlag Artikel 137, stk. 2

Administrator Hélène Margaritopoulou

Ordfører/rådgivende ordfører Ilda Figueiredo

PPE: Mihael Brejc GUE: -
PSE: Harald Ettl IND/DEM: 
ALDE:  Liz Lynne UEN: 

Skyggeordførere

V/ALE: SPPE Kusstatscher NI: 
Vedtaget i EMPL Vedtaget i udvalget (37-1- 0)
Antal ændringsforslag 11

Rådgivende udvalg: ENVI, ITRE – besluttede begge ikke at afgive udtalelse

Kontaktperson i Kommissionen José Ramon Biosca (GD EMPL)

Kontaktperson i Rådet

Tidsplan Drøftelse (uden dok.): 22.11.2006
Behandling af udkast til betænkning 18.-19.12.2006
Frist for ændringsforslag: 8.1.2007 kl. 17.00 
Behandling af ændringsforslag: 23.-24.1.2007
Vedtagelse i EMPL: 1.3.2007
(Forventet) behandling i plenarforsamling: april 2007

Baggrundsinformation I juli 2006 fremsatte Kommissionen et forslag til direktiv, der sigtede mod at 
forenkle og rationalisere de bestemmelser i fællesskabsdirektiverne om 
beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, der 
forpligter medlemsstaterne og Kommissionen til at udarbejde rapporter om 
direktivernes praktiske gennemførelse.

Forslaget til direktiv bygger på EF-traktatens artikel 137, stk. 2, og følger den 
fælles beslutningsprocedure.

I øjeblikket kræver de fleste af de eksisterende direktiver om beskyttelse af 
arbejdstagernes sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, at medlemsstaterne med 
forskellig hyppighed (fire eller fem år) udarbejder og fremsender nationale 
rapporter om den praktiske gennemførelse til Kommissionen, med angivelse af 
arbejdsmarkedsparternes synspunkter, og at Kommissionen udarbejder sin egen 
rapport om gennemførelsen af direktiverne. Kommissionen fremsender 
regelmæssigt denne rapport til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og 
Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

Udarbejdelsen af de regelmæssige rapporter om den praktiske gennemførelse af 
direktiverne om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen er et vigtigt redskab til at 
gøre status og evaluere de indførte foranstaltningers effektivitet og deres 
indvirkning på det kvalitative aspekt af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed i 
EU.

På grund af de tidsmæssige forskydninger, der skyldes de forskellige direktiver 
om fremsendelse til Kommissionen af nationale rapporter, foregår disse 



CM\786091DA.doc 137/226 PE427.042v01-00

DA

evalueringer dog næsten kontinuerligt, hvilket medfører uforholdsmæssigt store 
administrative omkostninger og meget bureaukrati.

Formålet med dette direktiv er at forenkle og rationalisere den eksisterende retlige 
ramme, idet det bestemmes, at der kun skal udarbejdes en enkelt fælles rapport om 
den praktiske gennemførelse, der skal indeholde en generel del med de 
almindelige principper og de aspekter, der vedrører alle direktiverne, samt særlige 
kapitler om de aspekter, der er specifikke for hvert enkelt direktiv.

De nationale myndigheder vil kun skulle udarbejde og fremsende en enkelt 
rapport om gennemførelsen af direktiverne hvert femte år. Kommissionen vil også 
opleve en betydelig forenkling af sine opgaver, idet den kun hvert femte år vil 
skulle modtage og behandle en enkelt rapport fra hver medlemsstat i stedet for 
mange rapporter fra hver enkelt medlemsstat.

Arbejdsmarkedsparternes opgaver vil også blive forenklet, da de kun hvert femte 
år vil skulle bidrage til udarbejdelsen af en fælles rapport om den praktiske 
gennemførelse.

Dette forslag bør derfor muliggøre en væsentlig reduktion af den administrative 
byrde for Kommissionen, de nationale myndigheder og arbejdsmarkedets parter 
som følge af de forskellige forpligtelser, der fremgår af de enkelte direktiver. 
Forslaget indgår endvidere i Kommissionens program for ajourføring og 
forenkling af fællesskabsretten.

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0059/2007
P6_TA(2007)0157

Vedtaget den 26. april 2007

  Medlemsstaterne indsender hvert femte år en fælles rapport til Kommissionen 
om den praktiske gennemførelse af direktiv 89/391/EØF og af særdirektiverne.
Undtagelsesvist bør den første rapport dog omfatte en længere periode.
Rapporterne om gennemførelse af direktiv 8973917EØF og særdirektiverne 
bør indeholde en vurdering af de forskellige aspekter vedrørende den praktiske 
gennemførelse af de forskellige direktiver, samt, når det er relevant, og der 
foreligger oplysninger herom, data opdelt efter køn. 

 Der vil være en fælles rapport om den praktiske gennemførelse, der vil 
indeholde en generel del om alle direktiverne og særlige kapitler om 
gennemførelsen af de særlige aspekter i de enkelte direktiver.

 Kommissionen udarbejder et spørgeskema, hvori rapportens indhold 
præciseres, og forelægger den for medlemsstaterne mindst seks måneder inden 
udløbet af den periode, rapporten dækker. Rapporten sendes til Kommissionen 
senest tolv måneder efter udløbet af den femårsperiode, den dækker.

 Rapporterne vil indeholde relevante oplysninger om den forebyggende indsats 
i medlemsstaterne, så Kommissionen kan tage hensyn til alle relevante 
resultater fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur og Det Europæiske Institut 
til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for fyldestgørende at kunne 
evaluere, hvordan lovgivningen fungerer i praksis.

 På grundlag af disse rapporter foretager Kommissionen en samlet evaluering 
af gennemførelsen af de pågældende direktiver på baggrund af deres relevans, 
det forskningsarbejde, der er gjort, og den nye videnskabelige viden, der er 
fremkommet på de forskellige områder.

 Kommissionen underretter senest 36 måneder efter udløbet af femårsperioden 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 
og Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen om 
resultaterne af denne evaluering på grundlag af den fælles rapport.
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Kontaktperson i Kommissionen

Kontaktperson i Rådet

Tidsplan
Baggrundsinformation Hovedformålet med forordningen er at skabe et konsolideret og solidt 

retsgrundlag for systematisk udarbejdelse af statistik over folkesundhed og 
arbejdsmiljø. Organisationen Eurostat er blevet udpeget til at gennemføre 
forordningen. Forslaget fokuserer ikke på politiske initiativer. Indsamlingen af 
data vil give et statistisk overblik over udviklingen inden for folkesundhed og 
arbejdsmiljø i medlemsstaterne og EU.

Hidtil er indsamlingen af statistiske oplysninger blevet gennemført på grundlag af 
en "gentlemanaftale", som har bevirket, at der er visse begrænsninger i 
sammenligneligheden. For at kunne modtage sammenlignelige data har 
medlemsstaterne brug for et klarere overblik over tidsrammerne og målene for 
gennemførelsen. Under høringerne blev det klart, at størstedelen af 
medlemsstaterne uden en retlig ramme ikke vil være i stand til at indsamle 
dataene.

Artikel 285 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab udgør 
retsgrundlaget for EF-statistikker. På dette grundlag vil Kommissionen kunne 
koordinere den nødvendige harmonisering af de statistiske oplysninger, mens 
indsamlingen af data foretages af medlemsstaterne. Kommissionen vil sikre dette 
ved at tage sig af anliggender såsom definition af variabler, opdeling, 
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gennemførelsesdatoer og hyppighed osv. Der vil være fleksibilitet for 
medlemsstaterne, f.eks. hvad angår vigtige elementer i statistiske kilder.

Definitionerne vedrørende sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen findes i 
forslagets bilag IV og V. Hvad angår ulykker på arbejdspladsen (bilag IV), vil 
data fra ILO evt. også blive anvendt. Erhvervssygdomme og andre 
erhvervsbetingede lidelser og sygdomme (bilag V) defineres som tilfælde, der af 
de nationale myndigheder er anerkendt som erhvervssygdomme og andre 
erhvervsbetingede sundhedsproblemer og lidelser. Visse data vil også blive 
indsamlet via en befolkningsundersøgelse.

Der ydes supplerende finansiering til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 
inden for rammerne af fællesskabsprogrammet for beskæftigelse og social 
solidaritet (PROGRESS)51.

Kommissionen gennemførte på grundlag af gennemførelsen af forordningen en 
analyse af konsekvenserne på fællesskabsplan og i medlemsstaterne samt for 
virksomhederne, borgerne og husholdningerne. Konklusionen var, at 
komplementariteten, dækningen og hensigtsmæssigheden opvejer 
omkostningerne, herunder både mere regulering og højere finansielle 
omkostninger i forbindelse med indsamlingen af data.

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0365/2007
P6_TA(2007)0501

13.11.2007

Formålet med dette forslag er at fastlægge en ramme for systematisk udarbejdelse 
af statistik over folkesundhed og arbejdsmiljø. 
De vigtigste elementer i ændringsforslagene fra EMPL-udvalget:

 Hvad angår ulykker på arbejdspladsen (bilag IV), bør der i Den Europæiske 
Union tages hensyn til de undersøgelser, Det Europæiske 
Arbejdsmiljøagentur og Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og 
Arbejdsvilkårene udfører.

 Uden for Europa bør samarbejdet med FN og navnlig med Den Internationale 
Arbejdsorganisation og Verdenssundhedsorganisationen styrkes yderligere.

 Der ydes supplerende finansiering til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 
inden for rammerne af fællesskabsprogrammet for beskæftigelse og social 
solidaritet (PROGRESS). Prioriteterne i dette program defineres af udvalget 
vedrørende PROGRESS i GD EMPL. I princippet bør økonomisk støtte, som 
bistår medlemsstaterne med at opbygge yderligere national kapacitet til at 
gennemføre forbedringer og nye værktøjer til indsamling af statistiske 
oplysninger, inkluderes.

Europa-Parlamentet vedtog en lovgivningsmæssig beslutning og hermed Rådets 
fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning  om fællesskabsstatistikker over folkesundhed og arbejdsmiljø.
Indstillingen ved andenbehandling (under den fælles beslutningsprocedure) var 
blevet indgivet med henblik på behandling i plenarforsamlingen.

Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)
Oeil-link Legislative Observatory: 2007/0020 Procedure files

                                               
51 KOM(2005)0536.
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Rådgivende udvalg: ENVI, ITRE, FEM

Kontaktperson i Kommissionen José Ramón BIOSCA DE SAGASTUY   +352  4301 34988

Kontaktperson i Rådet Andrew George, 02 281 7354

Tidsplan Behandling af udkast til betænkning: den 8.-9. oktober 2007
Frist for ændringsforslag: den 23. oktober
Drøftelse om ændringsforslag og vedtagelse i EMPL:den 17.-18. december
Forhandling på plenarmødet og afstemning: den 15. januar 2008

Baggrundsinformation I beslutningen glæder Parlamentet sig over Kommissionens mål om en 
gennemsnitlig reduktion på 25 % i antallet af arbejdsulykker i EU og den vægt, 
som Kommissionen lægger på forenkling af lovgivningen og en begrænsning af 
de administrative byrder.

Kommissionen opfordres til at prioritere erhverv og/eller sektorer, som rummer 
særlige risici (f.eks. metalforarbejdning, byggeri, elektricitet, skovbrug el. lign), 
erhvervssygdomme, navnlig kræft (herunder muligheden af at omdanne 
henstillingen om erhvervssygdomme (2003/670) til et minimumsdirektiv), 
sindslidelser og risici for mental sundhed, misbrug og psykologiske risici på 
arbejdspladsen og sårbare arbejdstagere (navnlig midlertidigt ansatte, ansatte med 
et tidsbegrænset ansættelsesforhold og lavt kvalificerede ansatte).

Kommissionen og medlemsstaterne bør tage hensyn til konsekvenserne af de 
demografiske ændringer for arbejdsmiljøet, navnlig ved at fremme forebyggende 
foranstaltninger og ved at træffe foranstaltninger for at kompensere for fysisk 
nedslidning.

Der opfordres til bedre anvendelse af den eksisterende arbejdsmiljølovgivning 
gennem strengere sanktioner, bedre vurdering af gennemførelsen af lovgivning, 
udveksling af bedste praksis og styrkelse af forebyggelseskulturen. 

Parlamentet er af den opfattelse, at arbejdstilsyn er et væsentligt led i 
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gennemførelsen af sundheds- og sikkerhedslovgivning. Kommissionen opfordres 
derfor til at forsyne SLIC med de ressourcer, der er nødvendige for at 
videreudvikle systemer til videnudveksling, indføre fælles kvantitative og 
kvalitative mål for tilsynsvirksomhed og evaluere nationale tilsynssystemer. 
Medlemsstaterne opfordres også til at forsyne deres nationale arbejdstilsyn med 
tilstrækkeligt personale og økonomiske ressourcer, øge antallet af 
arbejdstilsynsmyndigheder og deres kvalifikationer og koncentrere tilsynene om 
prioriterede områder, sektorer og virksomheder med høj risiko for arbejdsulykker 
og med mange sårbare grupper.

Parlamentet opfordrer Kommissionen til at igangsætte en revision af Rådets 
direktiv 92/85/EØF om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af 
sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen for arbejdstagere, som er gravide, 
som lige har født, eller som ammer, og til at overveje at fremsætte et forslag til 
direktiv om muskel- og knoglelidelser, i betragtning af at den nuværende 
lovgivning er uhensigtsmæssig.

Parlamentet beklager, at Kommissionen endnu ikke har forelagt et lovforslag om 
ændring af direktiv 2000/54/EF med henblik på at imødegå de alvorlige risici for 
sundhedspersonale, der stammer fra arbejde med kanyler eller andre spidse eller 
skarpe medicinske redskaber, og forventer, at der vedtages passende ændringer til 
direktivet i god tid inden valgperiodens afslutning i midten af 2009 i 
overensstemmelse med Parlamentets beslutning T6-305/2006. 

Parlamentet afventer resultatet af den anden fase høringer af arbejdsmarkedets 
parter om revisionen af direktivet fra 2004 om kræftfremkaldende stoffer og 
mener, at den bedste løsning er at ændre dette direktiv, således at det kommer til 
at omfatte reproduktionstoksiske stoffer.

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0518/2007
P6_TA(2008)0009
Vedtaget den 15. januar 2008 (598 for, 20 imod, 23 hverken for eller imod)

 glæder sig over Kommissionens mål om at reducere arbejdsulykker med 
gennemsnitligt 25 % i hele EU og opfordrer Kommissionen til at rapportere 
til Parlamentet midtvejs i strategiperioden om fremskridtene i denne 
henseende;

 glæder sig over Kommissionens større vægt på forenkling af lovgivningen og 
nedbringelse af de administrative byrder; bemærker, at en sådan forenkling 
ikke må underminere beskyttelsesniveauet for arbejdstagere;

 opfordrer Kommissionen til i sin strategi at prioritere de erhverv og/eller 
sektorer, som rummer særlige risici (f.eks. metalforarbejdning, byggeri, 
elektricitet eller skovbrug o. lign.);

 opfordrer derfor Kommissionen til at se nærmere de eksisterende statistiske 
procedurer til korrekt identificering og måling af erhvervssygdomme, 
herunder navnlig arbejdsbetinget kræft, med henblik på at bekæmpelsen af 
disse; opfordrer Kommissionen til at undersøge muligheden af at omdanne 
henstillingen om erhvervssygdomme (2003/670) til et minimumsdirektiv;

 opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at gennemføre de eksisterende 
direktiver om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen på en mere 
kønsbevidst måde og til at vurdere den kønsmæssige indvirkning, som disse 
direktiver har;

 opfordrer Kommissionen til at analysere arbejdsvilkårene for arbejdstagere 
med kroniske sygdomme og udfærdige et charter for beskyttelsen af 
kræftpatienters og kronisk syges rettigheder på arbejdspladsen;

 er dybt bekymret over den alt for høje ulykkesprocent blandt midlertidigt 
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ansatte, ansatte med tidsbegrænset ansættelsesforhold og lavt kvalificerede 
arbejdstagere; opfordrer Kommissionen til at afhjælpe manglerne i Rådets 
direktiv 91/383/EØF om supplering af foranstaltningerne til forbedring af 
sikkerheden og sundheden på arbejdsstedet for arbejdstagere, der har et 
tidsbegrænset ansættelsesforhold eller et vikaransættelsesforhold, eftersom 
det ikke omfatter særlige instrumenter til at sikre, at midlertidigt ansatte har 
samme ret til sundhed på arbejdspladsen som andre arbejdstagere;

 opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til fuldt ud at tage hensyn til 
konsekvenserne af de demografiske ændringer for arbejdsmiljøet, og navnlig 
til at fremme forebyggende foranstaltninger og ved at træffe foranstaltninger 
for at kompensere for fysisk nedslidning, navnlig gennem ergonomiske tiltag 
og arbejdspladsindretning;

 opfordrer til bedre anvendelse af den eksisterende arbejdsmiljølovgivning 
gennem strengere sanktioner, bedre vurdering af gennemførelsen af 
lovgivning, udveksling af bedste praksis og styrkelse af 
forebyggelseskulturen, større engagement fra arbejdstagernes side i 
arbejdspladsen og øget anvendelse af aftaler mellem arbejdsmarkedets parter;

 mener, at Kommissionen i alvorlig grad mangler ressourcer til at sikre en 
korrekt kontrol af den faktiske omsætning i national lov og gennemførelsen af 
de vedtagne direktiver om arbejdsmiljø; 

 er af den opfattelse, at arbejdstilsyn er et væsentligt led i gennemførelsen af 
sundheds- og sikkerhedslovgivning; opfordrer derfor Kommissionen til at 
forsyne SLIC med de ressourcer, der er nødvendige for at videreudvikle 
systemer til videnudveksling, indføre fælles kvantitative og kvalitative mål 
for tilsynsvirksomhed og evaluere nationale tilsynssystemer, herunder ved at 
oprette resultattavler; opfordrer endvidere medlemsstaterne til at forsyne 
deres nationale arbejdstilsyn med tilstrækkeligt personale og økonomiske 
ressourcer, øge antallet af arbejdstilsynsmyndigheder og deres kvalifikationer 
og koncentrere tilsynene om prioriterede områder, sektorer og virksomheder 
med høj risiko for arbejdsulykker og med mange sårbare grupper;

 opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at tilpasse sin 
arbejdsmiljølovgivning, så den afspejler de teknologiske fremskridt, og sikre, 
at arbejdsgivere etablerer passende forebyggende tjenester på alle 
arbejdspladser; understreger, at risikovurdering bør være en kontinuerlig 
proces og ikke en engangsforpligtelse;

 opfordrer Kommissionen til at udnytte de bestående fællesskabsfonde fuldt ud 
(især ESF) til arbejdsmiljørelaterede formål; mener, at der fra andre EU-fonde 
(f.eks. fra det 7. rammeprogram for forskning) og nationale fonde bør tildeles 
midler til forskning i erhvervssygdomme;

 opfordrer Kommissionen til at fremme gode beskæftigelsespolitikker og 
anstændige arbejdsforhold og anspore arbejdsgiverne til at støtte en sund 
livsstil på arbejdspladsen;

 opfordrer Kommissionen til at indlede en revision af Rådets direktiv 
92/85/EØF om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden 
og sundheden på arbejdspladsen for arbejdstagere, som er gravide, som lige 
har født, eller som ammer;

 beklager, at Kommissionen endnu ikke har forelagt et lovforslag om ændring 
af direktiv 2000/54/EF med henblik på at imødegå de alvorlige risici for 
sundhedspersonale, der stammer fra arbejde med kanyler eller andre spidse 
eller skarpe medicinske redskaber, og forventer, at der vedtages passende 
ændringer til direktivet i god tid inden valgperiodens afslutning i midten af 
2009 i overensstemmelse med Parlamentets beslutning T6-305/2006; 

 opfordrer Kommissionen til at gå i spidsen for etableringen af en EU-
adfærdskodeks for forebyggelse af infektioner erhvervet i sundhedsvæsenet;

 opfordrer medlemsstaterne til at udarbejde nationale strategier, der dækker 
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samme periode og begynde i samme år, således at man lettere kan 
sammenligne dem; mener, at de bør fastsætte klare og målbare mål og lægge 
særlig vægt på SMV'er og sårbare grupper;

 anmoder Kommissionen om at overveje at fremsætte et forslag til direktiv om 
muskel- og knoglelidelser, i betragtning af den stadig hyppigere forekomst af 
sådanne lidelser, og eftersom den nuværende lovgivning synes at være 
uhensigtsmæssig;

 afventer resultatet af den anden fase høringer af arbejdsmarkedets parter om 
revisionen af direktivet fra 2004 om kræftfremkaldende stoffer og mener, at 
den bedste løsning er at ændre dette direktiv, således at det kommer til at 
omfatte reproduktionstoksiske stoffer;

 opfordrer til, at der rettes øget opmærksomhed mod mental sundhed, misbrug 
og psykologiske risici på arbejdspladsen.

Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)

Ingen
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Administrator Juan-Carlos Perez Navas

Ordfører/rådgivende ordfører Jan Andersson

PPE: GUE: 
PSE: IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Skyggeordførere

V/ALE NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)

Vedtaget den 23. januar 2008 (26 for, 0 imod, 4 hverken for eller imod)

Antal ændringsforslag Forenklet procedure, ingen ændringsforslag

Rådgivende udvalg: Ingen

Kontaktperson i Kommissionen José Ramón Biosca de Sagastuy

Kontaktperson i Rådet Mervi Hietanen (Rådet)  Marja Rijavec, Slovenien, 02 213 6368 

Tidsplan Behandling af udkast til betænkning den 22. januar 2008
Vedtagelse i EMPL den 23. januar 2008
Forhandling på plenarmødet og afstemning den 19. februar 2008

Baggrundsinformation Forslaget til direktiv sigter mod at udsætte gennemførelsesdatoen for direktiv 
2004/40/EF om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med 
arbejdstagernes eksponering for risici på grund af elektromagnetiske felter med 
fire år (til den 30. april 2012). Oprindeligt skulle det have været den 30. april 
2008. I løbet af denne periode vil Kommissionen indhente videnskabelige beviser 
på virkningerne af elektromagnetiske felter for arbejdstagernes sundhed, og 
fremsætte et nyt forslag, der indeholder mere præcise foranstaltninger og 
grænseværdier for elektromagnetiske felter.
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EMPL har blandt fagfolk og andre interessenter giver udtryk for tvivl om det 
videnskabelige grundlag for direktivet og navnlig for de foranstaltninger og 
grænseværdier, der er fastsat deri, eftersom de kan vise sig at være urimelige og 
have uønskede virkninger for nogle sektorer, såsom apparater til billeddannelse 
magnetisk resonans. EMPL er dog ikke i tvivl om behovet for et direktiv om 
beskyttelse af arbejdstagere mod virkningerne af elektromagnetiske felter.

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0012/2008
P6_TA(2008)0038
Vedtaget den 19. februar 2008

 Parlamentet accepterer udsættelsen af gennemførelsesdatoen for direktiv 
2004/40/EF med fire år (til den 30. april 2012). I løbet af denne periode vil 
Kommissionen indhente videnskabelige beviser på virkningerne af 
elektromagnetiske felter for arbejdstagernes sundhed, og fremsætte et nyt 
forslag, der indeholder mere præcise foranstaltninger og grænseværdier for 
elektromagnetiske felter.

Under alle omstændigheder mener Parlamentet, at det er nødvendigt at udarbejde 
et direktiv om beskyttelse af arbejdstagere mod virkningerne af elektromagnetiske 
felter.

Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)

Ikrafttræden: Tre dage efter offentliggørelsen i EUT
Gennemførelsesdato: Gennemførelsesdatoen for direktiv 2004/40/EF udsættes til 
den 30. august 2012. Inden denne dato bør Kommissionen fremlægge et nyt 
forslag med mere præcise foranstaltninger og grænseværdier.

Oeil-link Legislative Observatory: 2007/0230 Procedure file
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V. Arbejdsmarkedslovgivning: Information og høring af arbejdstagere, arbejdsret, 
samarbejdsråd

Arbejdsvilkår
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1. Temaafdelingsoversigt

Generaldirektoratet for Interne Politikker
Direktoratet for Økonomisk og Videnskabelig Politik

Baggrund 

Udarbejdet af temaafdeling A: Økonomisk og Videnskabelig Politik

"Parlamentets resultater i den sjette valgperiode 2004-2009
inden for arbejdsret og arbejdsvilkår"

1. Indledning 

På fællesskabsplan dækker arbejdsretten den individuelle arbejdsret, såsom arbejdsvilkår, 
herunder arbejdstid, deltid og tidsbegrænsede ansættelsesforhold, og udstationeringen af 
arbejdstagere samt den kollektive arbejdsret, f.eks. information og høring af arbejdstagere og 
kollektive afskedigelser og overførsel af virksomheder. Gennemførelsen af bedre levestandard 
og arbejdsvilkår i medlemsstaterne afhænger af den nationale lovgivning, men også i høj grad af 
de aftaler, der indgås mellem arbejdsmarkedets parter på alle niveauer (på nationalt plan, på 
sektorplan og på virksomhedsplan). Traktaten tildeler det europæiske arbejdsmarkeds parter en 
særlig rolle i forbindelse med udarbejdelsen af arbejdsretlige initiativer på EU-plan, og 
Kommissionen opfordrer dem til at indgå aftaler på dette område. Fællesskabets (EF) rolle er at 
støtte og supplere medlemsstaternes socialpolitiske aktiviteter (på grundlag af EF-traktatens 
artikel 136-139, navnlig artikel 137). Det fastsætter minimumskravene på EU-plan, hvad angår 
arbejds- og beskæftigelsesvilkår samt information og høring af arbejdstagere.

Inden for rammerne af Lissabonstrategien spiller arbejdsretten en central rolle på grundlag af 
bæredygtig vækst og samtidig flere og bedre job. Beskæftigelsesretningslinjerne bekræfter i høj 
grad disse mål. Endvidere er flexicurity blevet accepteret som et centralt princip i 
Lissabonstrategien som en integreret tilgang for virksomheder og arbejdstagere med henblik på 
at skabe bedre balance mellem flexicurity og sikkerhed på arbejdsmarkedet.

Globalisering, hurtig teknologisk udvikling og øget konkurrence gennem globalisering har 
grundlæggende set ændret det europæiske arbejdsmarked, hvilket har haft en indflydelse på de 
kontraktlige aftaler inden for arbejdsretten og arbejdsmarkedets parters rolle. Det bliver mere og 
mere almindeligt i EU at indgå nye former for kontraktretlige aftaler uden for fast 
fuldtidsarbejde. De gængse tidsubegrænsede fuldtidskontrakter bliver i stigende grad erstattet af 
tidsbegrænsede kontrakter og deltidskontrakter samt vikararbejde og selvstændig 
erhvervsvirksomhed. Denne diversitet på kontraktområdet gør det muligt for virksomhederne 
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hurtigt at tilpasse sig til behovet på markedet, og den gør det muligt for arbejdstagerne at forene 
arbejds- og familieliv. Den bidrager dog også til en splittelse på arbejdsmarkedet, eftersom den 
nationale arbejdslovgivning og de nationale sociale sikringsordninger er blevet etableret på 
grundlag af den gængse form for tidsubegrænset fuldtidsbeskæftigelse.
Europa-Parlamentet har siden 2000 understreget, at Fællesskabets lovgivning bør sigte mod at 
fastsætte minimumsnormer for social sikring på fællesskabsplan. Medlemsstaterne kan dog 
indføre et højere beskyttelsesniveau på nationalt plan, hvis de ønsker det. Parlamentet 
understregede betydningen af en hensigtsmæssig gennemførelse og håndhævelse af den 
eksisterende lovgivning. Arbejdsmarkedets parters dialog og rolle anses for afgørende for 
udviklingen af arbejdsret. 

2. Parlamentets resultater i perioden 2004-2009

En analyse af den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden for 2000 og 2005 viser, at der er 
sket væsentlige fremskridt inden for den europæiske socialpolitik. Europa-Parlamentet har spillet 
en afgørende rolle og har regelmæssigt opfordret til, at sociale aspekter blev taget op til alvorlig 
overvejelse. Parlamentets indflydelse varier dog alt efter de forskellige instrumenter og politiske 
områder. Hvad angår lovgivningsmæssige forslag, har den fælles beslutningsprocedure vist sig 
at være et stærkt redskab, således at Parlamentet i væsentlig grad har kunnet påvirke den 
europæiske lovgivning. Parlamentet bemærker den indflydelse, det har haft på kernelovgivning 
vedrørende den sociale dimension i forhold til Kommissionen og Rådet. Vigtige eksempler er 
servicedirektivet, direktivet om vikararbejde og omarbejdningen af direktivet om det europæiske 
samarbejdsudvalg. Når den åbne koordinationsmetode finder anvendelse, bliver Parlamentets 
indflydelse mere begrænset og mindre tydeligt.

I valgperioden 2004-2009 kunne Parlamentet gøre sin indflydelse gældende i løbet af de 
langvarige forhandlinger om direktivet om vikararbejde (2008/104/EF), der efter seks år med 
forhandlinger endelig kunne vedtages ved andenbehandlingen i 2008. Vikararbejde er den form 
for atypisk arbejde i EU, der har været i størst vækst i de seneste 20 år. Princippet om 
ligebehandling har været det mest omstridte anliggende i Rådet i de seneste seks år. Lige fra 
begyndelsen af forhandlingerne med Rådet insisterede Parlamentet på at indføre princippet om 
ligebehandling for vikaransatte (hvad angår løn og vilkår for vikaransatte og lignende 
arbejdstagere i brugervirksomheder) lige fra den første dag af deres ansættelse. 

I 2006 demonstrerede Parlamentet sin indflydelse i forbindelse med direktivet om 
tjenesteydelser i det indre marked (2006/123/EF), der sigter mod at garantere fri bevægelighed 
for tjenesteydelser i EU. Ved at understrege behovet for et socialt Europa har Parlamentet på 
vellykket vis skabt en balance mellem økonomisk konkurrenceevne og den europæiske sociale 
model og fjernet oprindelseslandsprincippet, henvisninger til arbejdsret og udelukket 
socialydelser af almen interesse fra servicedirektivet.

Til trods for at Parlamentet gentagne gange har anmodet Kommissionen om en bedre 
samordning og medlemsstaterne om gennemførelse af visse direktiver vedrørende information 
og høring af arbejdstagerne, har Kommissionen kun revideret direktivet om europæiske 
samarbejdsudvalg (94/45/EF). Europa-Parlamentet har siden 2004 anmodet om en revision for 
at forbedre information og høringer i tilfælde af omstruktureringer og for at forbedre 
arbejdsfaciliteterne for de europæiske samarbejdsudvalg. Ved at inddrage arbejdsmarkedets 
parter har Parlamentet på effektiv vis kunnet påvirke lovforslaget ved at fjerne tærsklen på 50 
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ansatte ved oprettelsen af særlige forhandlingsorganer i virksomheder, for ikke at diskriminere 
små medlemsstater, der ville have svært ved at nå denne grænse, også hvad angår definitionen på 
"tværnational". Direktivet blev endelig vedtaget i april 2009. 

Til trods for Parlamentets indsats for at skabe balance mellem de økonomiske behov og 
konkurrenceevne på den ene side og forbedring af arbejdsvilkårene og beskyttelsen af 
arbejdstagerne på den anden side, er der sket meget få eller ingen fremskridt siden 2004 på 
følgende områder:

Der blev ikke indgået nogen aftale om arbejdstidsdirektivet. Efter næsten fem år med 
forhandlinger var Parlamentet og Rådet i april 2009 stadig ikke nå frem til et kompromis om tre 
afgørende punkter, dvs. undtagelser, vagtperioder og flere forskellige arbejdskontrakter. Rådets 
og Parlamentets holdninger var vidt forskellige, navnlig hvad angår undtagelser fra den 
maksimale ugentlige arbejdstid. Parlamentet ønskede, at denne bestemmelse skulle udløbe efter 
tre år, mens Rådet argumenterede for at bevare den principielt. Eftersom Parlamentet forkastede 
Rådets holdning, er det nu op til Kommissionen at træffe foranstaltninger i løbet af den 7. 
valgperiode.

Ved adskillige lejligheder har Parlamentet anmodet om en revision af direktivet om 
udstationering af arbejdstagere (96/71/EF), der indeholder minimumsnormer, eftersom det 
mener, at manglende gennemførelse og overvågning kan fremme social dumping. Parlamentet er 
bekymret over Kommissionens retningslinjer for fortolkningen af EF-Domstolens retspraksis om 
udstationering af arbejdstagere, hvad angår de administrative procedurer, der blev slettet fra 
Bolkestein-forslaget (artikel 24 og 25). Det mener, at fortoldningen går ud over Domstolens 
afgørelser. Hidtil er der ikke gjort fremskridt, men der kan opstå et behov for yderligere 
foranstaltninger efter EF-Domstolens afgørelse, der satte spørgsmålstegn ved anvendelsen af 
værtslandets kollektive aftaler om udstationerede arbejdstagere (EF-Domstolens Rüffert-sag). 

I 2007 og 2008 var EF-Domstolens afgørelser om Viking, Laval, Rüffert og Luxembourg
genstand for Parlamentets opmærksomhed. Parlamentet mente, at balancen mellem den frie 
udveksling af tjenesteydelser og arbejdstagernes rettigheder er tippet over til førstnævnte.
Parlamentet gav klart udtryk for, at grundlæggende sociale rettigheder ikke rangerer lavere end 
økonomiske rettigheder i hierarkiet af grundlæggende frihedsrettigheder. Parlamentet anmodede 
om, at primærretten igen forfægter balancen mellem grundlæggende rettigheder og økonomiske 
frihedsrettigheder for at bidrage til at undgå en konkurrence om at forringe de sociale standarder.
Parlamentet var overrasket over EF-Domstolens fortolkning i Rüffert-sagen, hvor 
minimumsstandarderne i direktivet om udstationering af arbejdstagere blev fortolket som 
maksimumsnormer.  

Hvad angår opdateringen af direktiv 2001/23/EF om overførsel af virksomheder, fremlagde 
Kommissionen en rapport om direktivet i 2001 og indledte en høring af arbejdsmarkedets parter i 
2007. Der er dog endnu ikke truffet lovgivningsmæssige foranstaltninger. Der er ikke sket nogen 
fremskridt, hvad angår opdateringen af direktiv 98/59/EF om kollektive afskedigelser.
Direktivet om beskyttelse af personoplysninger (2002/58/EF) er stadig i kraft, til trods for 
Kommissionens forpligtelse til at forelægge et forslag, hvad angår beskyttelsen af 
arbejdstagernes personoplysninger. Anvendelsen af direktivet om information og høring
(direktiv 2002/14/EF) er blevet revideret af Europa-Parlamentet (initiativbetænkninger af 2007 
og 2009), hvori der anmodes om en mere hensigtsmæssig og mere konsekvent gennemførelse i 
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medlemsstaterne. Parlamentet anmodede uden held om et lovforslag om afskedigelse af 
enkeltpersoner. For at få det europæiske arbejdsmarked til at fungere bedre, meddelte 
Kommissionen, at den ville bidrage til at fremme tværnationale kollektive 
overenskomstforhandlinger. Parlamentet støttede dette initiativ, men der er endnu ikke 
etableret en frivillig EU-ramme for tværnationale kollektive overenskomster.

Parlamentet har også bidraget til ratificeringen af ILO-konventioner, såsom ILO's konvention 
om søfarendes arbejdsstandarder, der indeholder minimumsnormer for at sikre tilfredsstillende 
arbejdsbetingelser for verdens søfarende. Konventionerne skal ratificeres af et minimum af ILO's 
medlemsstater for at træde i kraft – Europa-Parlamentet ville gerne have EU-landene til at 
ratificere konventionen hurtigst muligt inden 2008. Når den er ratificeret vil skibe fra alle lande 
blive underlagt inspektion i havne i alle de lande, der har ratificeret den. Skibe kan tilbageholdes, 
hvis det konstateres, at de ikke har overholdt standardreglerne. Endvidere har Parlamentet 
vedtaget en betænkning for at opfordre medlemsstaterne til i Fællesskabets interesse at ratificere 
ILO's fiskerisektorkonvention om arbejdsforholdene for europæere i fiskerisektoren.

Der blev vedtaget nogle vigtige meddelelser og, til trods for at de ikke direkte førte til en 
reguleringsindsats, så bidrog de til at øge opmærksomheden og skabe debat om modernisering af 
arbejdsret og flexicurity på europæisk plan. I betænkningen om "modernisering af 
arbejdsretten med henblik på tackling af det 21. århundredes udfordringer" bemærkede 
Parlamentet, at det var uenigt med Kommissionen i, at tidsubegrænsede standardkontrakter er 
forældede, øger segmenteringen på arbejdsmarkedet og kløften mellem dem, der er "inde", og 
dem, der er "ude", og at de derfor skal ses som en hindring for vækst i beskæftigelsen og øget 
økonomisk dynamik. Der er ikke nogen beviser for påstanden om, at en reduktion af beskyttelsen 
mod afskedigelse og en svækkelse af standardansættelseskontrakterne fremmer vækst i 
beskæftigelsen. Parlamentet opfordrer Kommissionen til at fremme den kollektive 
arbejdsmarkedslovgivning som et af midlerne til at styrke både fleksibiliteten og sikkerheden for 
arbejdstagere og arbejdsgivere.

Den logiske begrundelse for en integreret tilgang til flexicurity er behovet for at nå målene for 
den fornyede Lissabon-strategi og samtidig modernisere de europæiske sociale modeller, som 
kræver politikker, der omhandler fleksibiliteten på arbejdsmarkederne, i tilrettelæggelsen af 
arbejdet og af arbejdsforholdene samt ansættelsessikkerhed og social sikkerhed. Parlamentet 
mente, at krav om fleksibilitet og sikkerhed styrker hinanden, og insisterede på, at sikkerhed i 
beskæftigelsen er lige så vigtigt som fleksibilitet.

Den rolle, som blød lovgivning spiller, f.eks. virksomhedernes sociale ansvar, er meget 
forskellig fra medlemsstat til medlemsstat, og der er ikke nogen fælles tendens på EU-plan på 
dette område. Tilsyneladende er den bløde lovgivnings rolle beskeden i medlemsstater, hvor 
lovgivningen regulerer ansættelsesforholdene eller kollektive overenskomster definerer 
arbejdsforbindelserne. Ifølge Europa-Parlamentet kan politikken om virksomhedernes sociale 
ansvar aldrig erstatte en hensigtsmæssig lovgivning på de relevante områder eller ændre 
tilgangen til indførelse af en sådan lovgivning. Desuden er den frivillig.

3. Fremtidsudsigter 

Det lader til, at Europa-Parlamentet kan få mere indflydelse på områder, hvor det følger 
Kommissionens hensigter om at udarbejde nye eller ændre eksisterende forslag i henhold til dets 
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dagsorden. Retsakter er de vigtigste instrumenter, hvormed Parlamentet kan påvirke anliggender 
som arbejdsret og arbejdsvilkår. Parlamentet kan bedre understrege den sociale dimension af en 
specifik retsakt, hvis den handler på grundlag af den fælles beslutningsprocedure. Parlamentet 
kunne dog ikke få Kommissionen til at forelægge forslag om nogle af de mere grundlæggende 
bestemmelser, som det anmodede om i beslutningen fra 2006 om den social- og 
arbejdsmarkedspolitiske dagsorden (dvs. afskedigelser af enkeltpersoner, minimumsnormer). 

Uden initiativer fra Kommissionen kan Parlamentet kun prøve at øge opmærksomheden og 
foreslå foranstaltninger i sine initiativbetænkninger og beslutninger. Endvidere er Parlamentet 
ikke direkte involveret i dialoger med arbejdsmarkedets parter og trepartshøringer.

Demografiske udfordringer, en aldrende befolkning og virkningerne heraf på reformen af 
pensioner samt forening af arbejds- og familieliv og flexicurity er emner, der skal tages op, 
herunder også endnu uafsluttede procedurer, såsom i) revisionen af arbejdstidsdirektivet 
2003/88/EF og ændringen af direktiv 2002/15/EF om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, 
der udfører mobile vejtransportaktiviteter, ii) opdateringen af direktiverne om kollektive 
afskedigelser og overførsel af virksomheder, iii) reguleringen af overførsel af erhvervstilknyttede 
pensionsordninger,  iv) en eventuel revision eller præcisering af direktivet om udstationering af 
arbejdstagere, v) visse af de bestemmelser, som Parlamentet anbefalede i 2006 (f.eks. 
afskedigelser af enkeltpersoner, minimumsnormer for social sikring og beskyttelse af 
arbejdstagernes rettigheder i tilfælde af omstruktureringer),vi) nye projekter foreslået i 
forbindelse med den seneste nye sociale dagsorden, såsom patientrettigheder i 
grænseoverskridende sundhedspleje eller forældreorlov, vii) kontrol med gennemførelsen af 
direktiver vedrørende f.eks. de europæiske samarbejdsudvalg eller vikararbejde på nationalt plan.

Afhængigt af om Lissabontraktaten træder i kraft eller ej vil artikel 152 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) blive indsat mellem EF-traktatens nuværende artikel 
137 (151 TEUF) og 138 (153 TFEU), hvoraf følgende fremgår: "Unionen anerkender og 
fremmer arbejdsmarkedsparternes rolle på EU-plan under hensyntagen til de nationale systemers 
forskelligartede karakter. Den letter dialogen mellem dem og respekterer deres uafhængighed."
Artikel 153 TEUF vil også gøre det muligt for medlemsstaterne at overlade det til 
arbejdsmarkedets parter at gennemføre en afgørelse fra Rådet vedtaget ved ratificeringen af en 
kollektiv overenskomst, der er undertegnet på europæisk plan.
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2. Procedureoversigt

Arbejdstidsdirektiv (førstebehandling) Iter nr. EMPL/6/23895

Dato for meddelelse i EP 25.10.2004

Procedurenummer 2004/0209(COD) I

Retsgrundlag artikel 137, stk. 2

Administrator Elke Ballon

Ordfører Alejandro Cercas

PPE: - GUE: 
PSE: IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Skyggeordførere

V/ALE: NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)

Vedtaget ved førstebehandlingen i EMPL den 20. april 2005.

Antal ændringsforslag 7

Rådgivende udvalg: ITRE, FEMM

Kontaktperson i Kommissionen

Kontaktperson i Rådet

Tidsplan
Baggrundsinformation I. Formålet med forslaget

Kommissionen foreslår en revision af direktiv 93/104/EF som ændret ved direktiv 
2003/88/EF om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden:

a. at præcisere definitionen på "arbejdstid" og indføje perioden, hvor 
arbejdstageren står til rådighed for arbejdsgivere (rådighedsvagt)

b. at ændre referenceperioden for beregningen af den ugentlige arbejdstid
c. at regulere anvendelsen af de enkelte undtagelser (ikke-anvendelse af 

loftet for den maksimale ugentlige arbejdstid på 48 timer)
d. i tilfælde af en undtagelse at fastsætte et loft for arbejdstiden på 65 timer 

på én enkelt uge (i stedet for de mulige 78 timer i henhold til den 
nuværende lovgivning).

II. Parlamentets holdning

Den 11. februar 2004 vedtog Parlamentet betænkningen af Cercas Alonso/ PSE 
om behovet for at ændre arbejdstidsdirektivet. I den vedtagne beslutning (TA 
2004/0089) anmodes Kommissionen om:

a.  at forelægge et forslag om ændring af direktivet
b.  at præcisere definitionen på og beregningen af "rådighedsvagt" samt 

arbejdstid og den tid, der skal sættes af til "hvileperioder".
c.  at undgå en "renationalisering" af det europæiske arbejdstidsdirektiv
d.  at tage hensyn til de europæiske virksomheders krav og behov for 

fleksibilitet
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e.  at ændre den individuelle undtagelsesmulighed med henblik på gradvist 
at afskaffe den.

III. De væsentligste elementer, EMPL skal overveje

Vores udvalg bør være særligt opmærksomt på følgende aspekter:

a. definitionen på "rådighedsvagt" (artikel 2a)
I første omgang bør EMPL-udvalget undersøge, om den nye definition på "den 
inaktive del af rådighedsvagten" kan løse de problemer, der har vist sig i EF-
Domstolens retspraksis, uden at muliggøre diskriminerende fortolkning og uden 
negative virkninger for arbejdstagernes interesser eller kvaliteten af 
tjenesteydelserne.

b. referenceperiode (artikel 16)
Et af de væsentligste punkter, der drøftes med Rådet, er muligheden for, at 
medlemsstaterne kan forlænge referenceperioden ved beregningen af den 
ugentlige arbejdstid fra fire til tolv måneder.

c. brug af "undtagelsen" (artikel 22, stk. 1)
En af de mest kontroversielle bestemmelser vedrører spørgsmålet om, hvorvidt 
muligheden for ikke at anvende loftet for den ugentlige arbejdstid på 48 skal 
bevares. Den maksimale ugentlige arbejdstid er reelt med undtagelsesmuligheden 
78 timer (168 timer – 24 timers ugentlig hvile – 6 x 11 timers daglig hvile). 
Kommissionen foreslår en reduktion af denne maksimale ugentlige arbejdstid til 
65 timer. 

IV. Udkast til betænkning

Ordføreren ønsker på korrekt vis at anvende EF-Domstolens retspraksis 
vedrørende arbejdstid (Jaeger og SIMAP) og ønsker at sikre den nødvendige 
fleksibilitet ved at give arbejdsmarkedets parter mulighed for (at fastsætte 
betingelserne for) fravigelser og undtagelser.

Han fremsætter ændringsforslag til Kommissionens forslag om følgende:

- en fuldstændig afskaffelse senest den 1. januar 2010 af den 
individuelle undtagelsesmulighed

- mens en rådighedsvagt generelt samlet set vil blive beregnet som 
arbejdstid, kan det gennem lovgivning eller kollektive 
overenskomster besluttes, at den inaktive del af en rådighedsvagt 
skal beregnes på en anden måde, hvad angår beregningen af den 
maksimale ugentlige arbejdstid

-  indførelsen af betingelser for forlængelse af referenceperioden til 12 
måneder

- hvileperioder skal følge umiddelbart efter den tilsvarende arbejdstid

- rapport om direktivets gennemførelse

- foranstaltninger til forening af arbejds- og familieliv.

V. Ændringsforslagene
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Der blev fremsat 185 ændringsforslag 

De vedrører hovedsageligt samme emne: situationen vedrørende 
"rådighedsvagter", forlængelse af referenceperioden (fra fire til tolv måneder) til 
beregningen af den maksimale ugentlige arbejdstid og kollektive eller individuelle 
undtagelser.

Ordføreren fremsatte 7 kompromisændringsforslag vedrørende 
 beregningen af den inaktive del af en rådighedsvagt 
 forlængelse af referenceperioden til beregningen af den ugentlige arbejdstid 

til tolv måneder
 foreningen af arbejdsliv og familieliv.
 hvileperioder.

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0105/2005
P6_TA(2005)0175
11.5.2005

Parlamentet ændrer Kommissionens forslag således:
 Definitionen på rådighedsvagt: Det afgørende element er forpligtelsen til at 

være til stede på et af arbejdsgiveren anvist sted.
 En rådighedsvagt er arbejdstiden som helhed. Den inaktive del af en 

rådighedsvagt kan under særlige omstændigheder vægtes anderledes ved 
national lovgivning eller kollektive overenskomster.

 For arbejdstagere med mere end en kontrakt er arbejdstid summen af den tid, 
hvor arbejdstageren har udført arbejde.

 Undtagelser kan kun ske gennem administrerende direktører, ledende 
personale og personer, der direkte er udpeget direkte af bestyrelsen.

 Referenceperioden til beregningen af den maksimale ugentlige arbejdstid kan 
udvides fra fire til tolv måneder gennem kollektive overenskomster og under 
særlige omstændigheder.

 Hvileperioder, der følger en rådighedsvagt i henhold til national lovgivning 
eller kollektive overenskomster.

 Undtagelsesmuligheden skal afskaffes tre år efter vedtagelsen af nærværende 
direktiv.

 (Overgangsordning) individuelle undtagelsesaftaler er kun gyldige i seks 
måneder men kan fornyes.

 Forening af arbejdsliv og familieliv: Medlemsstaterne skal træffe 
foranstaltninger for at opfordre arbejdsgiverne til at tage hensyn til 
arbejdstagernes behov for at forene arbejds- og familieliv.

 Hvert femte år skal Kommissionen aflægge rapport for Parlamentet om 
gennemførelsen og om nødvendigt forelægge hensigtsmæssige forslag om 
ændringer.

Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)

Afskaffelse af undtagelsesmuligheden: [3 år efter direktivets vedtagelse 
Rapport fra Kommissionen om gennemførelse/forslag om ændringer: hvert 5. år

Oeil-link Legislative Observatory  - 2004/0209 Procedure file
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Arbejdsvilkår mobile arbejdstagere, der udfører 
interoperable grænseoverskridende tjenester 

Iter nr. EMPL/6/27239

Dato for meddelelse i EP

Procedurenummer 2005/2556(RSP)

Retsgrundlag Forretningsordenens artikel 78, stk. 3

Administrator Liana Margaritopoulou

Ordfører Proinsias De Rossa

PPE: - GUE: 
PSE: IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Skyggeordførere

V/ALE: NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)

Vedtaget i EMPL

Antal ændringsforslag

Rådgivende udvalg:

Kontaktperson i Kommissionen

Kontaktperson i Rådet

Tidsplan
Baggrundsinformation Kommissionens forslag til Rådets direktiv sigter mod at gennemføre aftalen om 

visse aspekter af betingelserne for anvendelse af mobile arbejdstagere, der udfører 
interoperable grænseoverskridende tjenester, indgået 27. januar 2004 mellem 
Fællesskabet af De Europæiske Jernbaner (CER) og Det Europæiske 
Transportarbejderforbund (ETF).

Aftalen indeholder særlige bestemmelser for mobile arbejdstagere inden for 
jernbanetransport, f.eks. vedrørende maksimal køretid, daglige og ugentlige 
hvileperioder eller pauser. Det er værd at bemærke, at aftalen kun indeholder 
minimumskrav. Medlemsstaterne eller arbejdsmarkedets parter ville kunne bevare 
eller indføre gunstigere foranstaltninger for arbejdstagere på det pågældende 
område.

I henhold til forslaget til beslutning skal denne aftale, som arbejdsmarkedets parter 
har indgået, sikre de mobile arbejdstageres sundhed og sikkerhed, og Rådet 
opfordres til at vedtage Kommissionens forslag med henblik på at gennemføre 
aftalen.

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument:
B6-0319/2005
P6_TA(2005)0206
26.5.2005

 glæder sig over, at Kommissionen, på trods af at traktatens artikel 139, stk. 2, 
ikke foreskriver høring af Europa-Parlamentet i forbindelse med anmodninger 
til Kommissionen fra arbejdsmarkedets parter, har sendt sit forslag til 
Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

 støtter den aftale, der er indgået mellem arbejdsmarkedets parter; mener, at 
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den skaber en god balance mellem behovet for at forbedre arbejdsforholdene 
og dermed beskytte de mobile arbejdstageres sundhed og sikkerhed samt 
behovet for at fremme grænseoverskridende jernbanetrafik;

 opfordrer derfor Rådet til at vedtage Kommissionens forslag til Rådets 
direktiv med henblik på at gennemføre aftalen i den form, den er indgået 
mellem arbejdsmarkedets parter;

 bemærker, at aftalen indeholder specifikke bestemmelser, f.eks. maksimal 
køretid, samt princippet om daglige og ugentlige hvileperioder eller pauser, 
der er længere end minimumskravene i direktiv 2003/88/EF, samtidig med at 
den indeholder større fleksibilitet end direktivet for at tage højde for 
restriktionerne i jernbanesektoren; 

 glæder sig over, at aftalen er indgået af arbejdsmarkedets parter, og at 
Kommissionens forslag til Rådets direktiv kun fastsætter 
minimumsforskrifter, således at medlemsstaterne og/eller arbejdsmarkedets 
parter kan bevare eller indføre foranstaltninger, der er mere gunstige for 
arbejdstagerne inden for jernbanetransport;

 understreger arbejdsmarkedets parters centrale rolle i forbindelse med 
forbedring af arbejdstageres sundheds- og sikkerhedsforhold; støtter fuldt ud, 
at arbejdsmarkedets parter i passende omfang inddrages i forhandlinger i 
forbindelse med den sociale dialog, samt at de indgår aftaler om 
arbejdsforhold;

 anbefaler, at Kommissionens forslag vedtages.

På Rådets møde den 2.-3. juni 2005 accepterede Kommissionen under 
hensyntagen til delegationernes betænkninger, hvad angår virkningen af visse 
aspekter af dette direktiv, navnlig hvad angår liberaliseringen af jernbanesektoren, 
at aflægge rapport for Rådet og parlamentet inden datoen for gennemførelsen af 
direktivet, dvs. 3 år efter direktivets ikrafttræden om de økonomiske og sociale 
virkninger af denne aftale og træffe de nødvendige foranstaltninger i tilfælde af en 
ny aftale mellem arbejdsmarkedets parter.

Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)

Tre år efter dette direktivs ikrafttræden.

Oeil-link Legislative Observatory  - 2005/2556 Procedure file

Den Internationale Arbejdsorganisations 
konsoliderede konvention om søfarendes 

arbejdsstandarder fra 2006 

Iter nr. EMPL/6/38135

Dato for meddelelse i EP 05/09/2006

Procedurenummer 2006/0103(CNS)

Retsgrundlag Artikel 42, sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum, og 
artikel 300, stk. 3, første afsnit.

Administrator Elena Mainardi

Ordfører/rådgivende ordfører Mary Lou McDonald (GUE/NGL)

PPE: Marie Panayotopoulos-Cassiotou GUE: 
PSE: Maria Matsouka IND/DEM: 

Skyggeordførere

ALDE: Siiri Oviir UEN: 
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V/ALE: NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)
Antal ændringsforslag Der blev fremsat 10 ændringsforslag til udkastet til betænkning fra EMPL-

medlemmer.
Rådgivende udvalg: TRAN

Kontaktperson i Kommissionen Anne DEVOUCHE, GD TRAN

Kontaktperson i Rådet

Tidsplan Udkast til betænkning sendt til oversættelse den 27. oktober 2006
Behandling af udkast til betænkning den 23. november 2006
Frist for ændringsforslag den 7. december kl. 12.00
Behandling af ændringsforslag den 23. januar 2007
Afstemning i udvalg den 24. januar 2007
Afstemning i plenarforsamling: marts 2007

Baggrundsinformation Den 23. februar 2006 blev konventionen om søfarendes arbejdsstandarder, 2006, 
der indeholder betingelser for anstændige arbejdsforhold i den stadig mere 
globaliserede søfartssektor, vedtaget på den 94. Internationale Arbejdskonference 
(maritime anliggender).

I den nye konvention konsolideres og opdateres 68 eksisterende ILO-
søfartskonventioner og – henstillinger, der er vedtaget siden 1920. Lande, der ikke 
ratificerer den nye konvention vil blive ved med at være bundet af de tidligere 
konventioner, de har ratificeret, til trods for at disse instrumenter ikke længere vil 
kunne ratificeres.

Fordele ved ILO's konsoliderede konvention om søfarendes arbejdsstandarder
Den konsoliderede konvention vil ikke kun erstatte 68 eksisterende ILO-
instrumenter om søfarendes arbejdsstandarder, men også indføre:

 Nye emner, navnlig vedrørende arbejdsvilkår for at imødekomme de 
nuværende sundhedsproblemer, såsom konsekvenserne af støj og vibrationer 
for arbejdstagerne.

 En bestemmelse, der sikrer, at skibe, der sejler under flag fra et land, der 
ikke har ratificeret konventionen, ikke vil blive behandlet gunstigere end et 
skib, der sejler under flag fra et land, der har ratificeret konventionen. Denne 
bestemmelse vil forhindre illoyal konkurrence og bidrage til at gennemføre 
konventionens mål om næsten universel ratificering.

 En forenklet ændringsprocedure, der gør det muligt at holde konventionen 
opdateret i forhold til de konstante ændringer i søfartsaktiviteter og -
teknologi.

 En handlekraftig håndhævelsesordning, hvormed det ikke blot er muligt at 
inspicere (og om nødvendigt tilbageholde) fartøjer fra et sikkerheds- eller 
miljømæssigt synspunkt, men også fra et socialt synspunkt.

Kommissionens forslag
Da koordineringen af sociale sikringsordninger fortsat hører under Fællesskabets 
kompetence, foreslår Kommissionen Rådet at bemyndige de medlemsstater, der er 
bundet af fællesskabsreglerne på området, til at ratificere 2006-konventionen i 
Fællesskabets interesse inden den 31. december 2008.

Vedtagelse i EMPL
EMPL vedtog McDonalds udkast til lovgivningsmæssig betænkning med 39 for, 1 
imod og 0 hverken for eller imod. I den vedtagne betænkning støttes 
Kommissionens forslag om hurtig ratificering af konventionen inden den 31. 
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december 2008. Dette viser EU's førende position på verdensplan, hvad angår 
arbejdsvilkår, og sender et stærkt signal til resten af verden. Endvidere vil EU's 
ratificering være et væsentligt skridt hen imod opnåelsen af det samlede 
tonnagemål, for at 2006-konventionen kan træde i kraft.

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: 
A6-0019/2007
P6_TA(2007)0069

Den 14. marts 2007 forelagde Parlamentet en positiv udtalelse (ved 
håndsoprækning) med henblik på ratificeringen af konventionen om søfarendes 
arbejdsstandarder. Medlemmerne af Parlamentet støttede Kommissionens forslag 
om hurtig ratificering af konventionen inden den 31. december 2008.

Medlemmerne af Parlamentet støttede Kommissionens forslag om hurtig 
ratificering af konventionen inden den 31. december 2008. Dette viser EU's 
førende position på verdensplan, hvad angår arbejdsvilkår, og sender et stærkt 
signal til resten af verden. Endvidere vil EU's ratificering være et væsentligt skridt 
hen imod opnåelsen af det samlede tonnagemål, for at 2006-konventionen kan 
træde i kraft.

Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)

Den 31. december 2008.

Oeil-link Legislative Observatory  - 2006/0103 Procedure file

BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning om gennemførelse af en 

stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i 
Fællesskabet

Iter nr. EMPL/6/41135

Dato for meddelelse i EP 12/10/2006

Procedurenummer 2006/0180(COD) - Førstebehandling 

Retsgrundlag Artikel 285, stk. 1

Administrator Aurel Sava

Ordfører/rådgivende ordfører Jan Andersson

PPE: Anna Ibrisagic GUE: none 
PSE: IND/DEM: 

Kathy Sinnot, Derek Clark
ALDE: Jan Jerzy Kułakowski UEN: 

Skyggeordførere

V/ALE: Jean Lambert NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)

Udkast til betænkning sendt til oversættelse den 9. maj 2007
Afstemning i plenarforsamlingen den 10. juli 2007

Antal ændringsforslag Der er ikke modtaget nogen ændringsforslag 

Rådgivende udvalg: Ikke relevant.
Kontaktperson i Kommissionen Antonio Baigorri (EUROSTAT), Ana Franco (EUROSTAT), Pierre BISCHOTT

Kontaktperson i Rådet Det tyske formandskabs statistikgruppe: Gorja BARTSCH, 
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Tidsplan Udkast til betænkning sendt til oversættelse 8.2.2007
Behandling af udkast til betænkning 20-21.3.2007
Frist/behandling af æf. 26.3.2007
Afstemning i udvalg 8.5.2007
Afstemning i plenarforsamling 10.07.2007

Baggrundsinformation Der blev opnået et kompromis om en førstebehandlingsaftale med Rådet og 
Kommissionen, hvilket blev bekræftet af Corepers formand Peter WITT med en 
skrivelse af 29. juni 2007. 
Der blev kun vedtaget et ændringsforslag vedrørende dataoverførsel (21 måneder). 
Komitologiaspektet vil blive behandlet i et specifikt forslag fra Kommissionen 
inden udgangen af året. 

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument:
A6-0181/2007
P6_TA(2007)0302)

Betænkningen blev vedtaget i plenarforsamlingen den 10. juli 2007.
Beslutningen vedrører blandt andet komitologiaspekter og fristen for 
medlemsstaternes overførsel af statistiske oplysninger, der forlænges fra 18 til 21 
måneder.

Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)

FORORDNINGEN TRÆDER I KRAFT I OKTOBER 2007

Oeil-link Legislative Observatory: 2006/0180 Procedure file

GRØNBOG – Modernisering af arbejdsretten med 
henblik på tackling af det 21. århundredes 

udfordringer

Iter nr. EMPL/6/45736

Dato for meddelelse i EP 15.2.2007

Procedurenummer KOM(2006) 708 - 2007/2023(INI)

Retsgrundlag Artikel 45

Administrator Aurel Sava

Ordfører/rådgivende ordfører Jacek Protasiewicz

PPE: GUE: Roberto Musacchio
PSE: Ole Christensen IND/DEM: 

ALDE: Luigi Cocilovo UEN: 

Skyggeordførere

V/ALE: Elisabeth Schroedter NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)

Udkast til betænkning sendt til oversættelse den 20. juni 2007
Afstemning i plenarforsamlingen den 11. juli 2007

Antal ændringsforslag 490 æf. fra EMPL
57 æf. fra FEMM
44 æf. fra ECON
19 æf. fra IMCO 
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Rådgivende udvalg: ECON, ITRE, FEMM, IMCO 
Kontaktperson i Kommissionen Emilio Gabaglio (ny formand for EMCO), Stefaan Hermans (GD EMPL)

Armindo SILVA og Paul CULLEN (GD EMPL)

Tidsplan Behandling af udkast til betænkning: den 7.-8. maj 2007
Frist/behandling af æf.: den 15. maj 2007
Afstemning i udvalg: den 18. juni 2007 i Strasbourg
Afstemning i plenarforsamling: den 11. juli 2007

Baggrundsinformation Der blev fremsat 579 ændringsforslag på udvalgsplan. 
Betænkningen vedrørte primært behovet for at tilpasse arbejdsretten til det 21. 
århundrede ved at sikre: 

 at tidsubegrænsede kontrakter er normen
 at der er fastsat tilstrækkeligt fleksible arbejdstidsbestemmelser
 at de administrative byrder begrænses 
 at der lægges vægt på korrekt gennemførelse af den eksisterende 

lovgivning.
Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: 
A6-0247/2007
P6_TA(2007)0339

Betænkning vedtaget i plenarforsamlingen den 11. juli 2007: 479 for, 61 imod, 54 
hverken for eller imod.

 Tidsubegrænsede kontrakter bør være normen
 Arbejdstidsbestemmelserne bør være tilstrækkeligt fleksible
 Virksomhedernes administrative byrder bør begrænses.
 Den eksisterende lovgivning skal gennemføres på korrekt vis

Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)

Oeil-link Legislative Observatory 2007/2023 Procedure file

Gennemførelse af sociallovgivningen for vejtransport Iter nr. EMPL/6/60373

Dato for meddelelse i EP Den 13. marts 2008

Procedurenummer 2008/2062 (INI)

Retsgrundlag Artikel 45

Administrator Oana Camasoiu

Ordfører/rådgivende ordfører Alejandro Cercas (PSE)

PPE: Ibrisagic GUE: Mary Lou McDonald
ALDE: Liz Lynne IND/DEM: 
V/ALE: SPPE Kusstatscher UEN: 

Skyggeordførere

NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)
Antal ændringsforslag 43 samt 14 fra TRAN
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Rådgivende udvalg: TRAN

Kontaktperson i Kommissionen Szabolcs Schmidt, enhedschef, GD TREN

Kontaktperson i Rådet

Tidsplan Behandling af udkast til betænkning : den 28.-29. maj 2008
Frist for ændringsforslag : den 9. juni 2008, kl. 12.00
Behandling af ændringsforslag : den 24.-25. juni 2008
Vedtagelse i EMPL : den 10. september 2008
Forventet behandling i plenarforsamlingen : oktober  

Baggrundsinformation Denne initiativbetænkning blev udarbejdet med henblik på kontrol med 
gennemførelsen af direktiv 2002/15/EF som en reaktion på Kommissionens 
rapport om konsekvenserne af udelukkelsen af selvstændige chauffører fra 
anvendelsesområdet for direktiv 2002/15/EF om tilrettelæggelse af arbejdstid for 
personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter.

Kommissionens rapport omhandler fordelene og ulemperne ved at medtage 
selvstændige chauffører i direktivets anvendelsesområde fra den 23. marts 2009 i 
henhold til artikel 2, stk. 1, i direktiv 2002/15/EF, men der drages ikke specifikke 
konklusioner.

Parlamentets initiativbetænkning illustrerer behovet for at overveje at reducere 
arbejdstiden for hele sektoren, herunder for selvstændige chauffører. Dette ville 
have en positiv virkning på færdselssikkerheden, men ville også forhindre en 
fragmentering af sektoren ved en (falsk) klassificering af mange ansatte som 
selvstændige chauffører, og sikre fair konkurrence ved at lade direktivet finde 
anvendelse på hele vejtransportsektoren. 

Parlamentet anbefalede en stærk støtte til inddragelse af alle arbejdstagere i 
sektoren, hvad angår organiseringen af arbejdstid som den eneste måde på effektiv 
vis samtidig at beskytte: 
- færdselssikkerheden
- chaufførernes sikkerhed og sundhed
- fair konkurrence i sektoren og i det fælles europæiske område.

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument:
A6-0357/2008
P6_TA(2008)0475
Vedtaget den 9. oktober 2008

 er bekymret over manglerne og forsinkelserne i gennemførelsen af direktiv 
2002/15/EF i visse medlemsstater; ønsker hurtig præcisering og udtalelser fra 
de pågældende medlemsstater om årsagerne til den manglende gennemførelse 
samt en angivelse af, hvilke hindringer der stadig måtte forekomme;

 anmoder medlemsstaterne om at fremskynde gennemførelsesprocessen og 
udvise størst mulig omhu i gennemførelsen af de sociale bestemmelser inden 
for vejtransport for på korrekt vis at opfylde det generelle behov for 
færdselssikkerhed, sundhed og sikkerhed for chaufførerne samt klare rammer 
for fair konkurrence;

 er bekymret over det konstant høje gennemsnitlige antal overtrædelser, især 
inden for persontransportvirksomhed, og forventer, at medlemsstaterne 
forbedrer gennemførelsen af forskrifterne; opfordrer medlemsstaterne til i 
større udstrækning at gennemføre fælles initiativer til fremme af udveksling 
af informationer og personale samt samordnede kontrolforanstaltninger;
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 opfordrer Kommissionen til som et led i komitologiproceduren i forordning 
(EF) nr. 561/2006 at forelægge retningslinjer for en ensartet definition og 
klassificering af overtrædelser inden oktober 2008;

 anmoder Kommissionen om at tage passende hensyn til færdselssikkerhedens 
sociale dimension samt chaufførernes sundhed og sikkerhed i forbindelse med 
alle øvrige aspekter i den officielle konsekvensanalyse, den skal udarbejde 
med henblik på forelæggelsen af et lovgivningsmæssigt forslag om ændring 
af direktiv 2002/15/EF som foreskrevet i direktivets artikel 2, stk. 1;

 anmoder endvidere Kommissionen om i ovennævnte konsekvensanalyse at 
tage fuldt hensyn til Parlamentets holdning og begrundelse for, at 
selvstændige chauffører bør inkluderes i anvendelsesområdet for direktiv 
2002/15/EF;

 anmoder endelig Kommissionen om i ovennævnte konsekvensanalyse at tage 
hensyn til den almindelige holdning i transportsektoren, ifølge hvilken 
selvstændige chauffører bør inddrages, og mener, at det fra et juridisk 
synspunkt vil være yderst vanskeligt at definere begrebet falske selvstændige 
chauffører og træffe modforanstaltninger for ikke at nævne de praktiske og 
administrative vanskeligheder, som skal overvindes for at forhindre udbredt 
udnyttelse af dette begreb for at omgå arbejdstidsbegrænsningerne;

 anmoder Kommissionen om i tilstrækkelig god tid at fremlægge de initiativer, 
der er nødvendige for, at direktiv 2002/15/EF i sin helhed kan træde i kraft i 
fuldt omfang den 23. marts 2009, og anvendelsesområdet udvides til at 
omfatte selvstændige chauffører;

 opfordrer Kommissionen til at foretage en fornyet behandling af 
trafikkontrolprocedurerne i hver enkelt medlemsstat og forelægge 
Parlamentet en beretning herom; opfordrer Kommissionen til, såfremt der 
afsløres kontrolprocedurer, der begrænser den fri bevægelighed for varer og 
personer, at tage den eksisterende lovgivning op til fornyet behandling og 
foreslå ændringer for at sikre ensartede trafikkontrolprocedurer.

Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)

Oeil-link Legislative Observatory 2008/2062 Procedure file

Direktiv om vikararbejde Iter nr. EMPL/6/67398

Dato for meddelelse i EP Den 17. september 2008 (fælles holdning)

Procedurenummer 10599/2/2008 - C6-0327/2008 - 2002/0072(COD)  

Retsgrundlag Artikel 137, stk. 2

Administrator Juan Carlos Pérez Navas

Ordfører/rådgivende ordfører Harlem Désir (PSE)

PPE: GUE: Ilda FIGUEIREDO
PSE: IND/DEM:
ALDE: Liz LYNNE UEN: 

Skyggeordførere

V/ALE: NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)

Den fælles holdning blev vedtaget i EMPL den 7. oktober 2008.
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Antal ændringsforslag Ingen ændringsforslag

Rådgivende udvalg: Ingen

Kontaktperson i Kommissionen Armindo Silva, enhedschef, direktorat F.2  GD EMPL 

Kontaktperson i Rådet

Tidsplan Fælles holdning vedtaget i Rådet 9.6.2008
Meddelelse i Parlamentets plenarforsamling 22.9.2008
Fremlæggelse af den fælles holdning på udvalgsplan 22.9.2008
 Forelæggelse af udkast til betænkning 6.10.2008
Frist for ændringsforslag ingen ændringsforslag
Vedtagelse i EMPL 7.10.2008
Plenarforsamling oktober II

Baggrundsinformation - Vikarbureauer anerkendes som arbejdsgivere.
- Ligebehandling af alle vikaransatte fra den første dag af deres ansættelse. Enten 
høring af eller inddragelse af arbejdsmarkedets parter ved fravigelse af dette 
princip.

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: 
A6-0373/2008
P6_TA(2008)0507
Den fælles holdning blev vedtaget den 22. oktober 2008 uden ændringsforslag.

Hovedpunkterne i den fælles holdning:
 Anerkendelse af vikarbureauer som arbejdsgivere
 Præcisering af definitionerne 
 Ligebehandling, hvad angår væsentlige arbejds- og ansættelsesvilkår for 

vikaransatte fra den første dag af deres ansættelse og uden undtagelser for 
kortvarige ansættelser (såkaldt "henstandsperiode"). Enten høring af eller 
inddragelse af arbejdsmarkedets parter som en betingelse for anvendelse af de 
forskellige fravigelser, der muliggør undtagelser fra princippet om 
ligebehandling

 Vikaransatte skal underrettes om ledige stillinger i brugervirksomheden og 
have lige adgang til disse ledige stillinger. Endvidere skal de have ret til 
adgang til kollektive faciliteter og efteruddannelse

 Dette direktiv berører ikke gunstigere nationale bestemmelser Det kan ikke 
berettige en reducering af beskyttelsesniveauet for arbejdstagere på de 
omfattede områder.

Tidsfrister (gennemførelse,
udløbsklausul osv.)

Ikrafttræden: datoen for offentliggørelse i EUT
Gennemførelsesfrist: 3 år efter ikrafttrædelsen
Revision, om nødvendigt: 5 år efter gennemførelsesfristen

Oeil-link Legislative Observatory: 2002/0272 Procedure file

Truslen mod kollektive aftaler i EU Iter nr. EMPL/6/61395

Dato for meddelelse i EP

Procedurenummer 2008/2085(INI)

Retsgrundlag Forretningsordenens artikel 45

Administrator Erika Schulze
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Ordfører Jan Andersson

PPE: Jacek Protasiewicz GUE: Mary-Lou McDonald
PSE: IND/DEM: 
ALDE: Luigi Cocilovo UEN: 

Skyggeordførere

V/ALE: Elisabeth Schroedter NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)

Vedtaget den 22. september 2008

Antal ændringsforslag 305

Rådgivende udvalg: JURI, IMCO

Kontaktperson i Rådet

Tidsplan
Baggrundsinformation Formandskonferencen anmodede EMPL om at udarbejde en initiativbetænkning 

uden punkter om truslen mod kollektive aftaler i EU som en opfølgning på EF-
Domstolens afgørelser om Laval (c-341/05), Viking Line (C-438/05) og Rüffert 
(C-346/06). Afgørelserne gav anledning til bekymring over kollektive aftaler over 
for etableringsfrihed og fri udveksling af tjenesteydelser.

Med undtagelse af afgørelsen i Viking Line-sagen vedrører afgørelserne også 
manglerne i direktivet om udstationering af arbejdstagere. Betænkningen bygger 
derfor også på betænkningen af Schroedter fra 2006 om dette direktiv samt en 
drøftelse i februar 2008 med Parlamentets Juridiske Tjeneste, arbejdsmarkedets 
parter og en ekspert i nordisk arbejdsret, Malmberg, om fortolkningen af 
afgørelserne om Laval og Viking Line.

Den 6. maj besluttede koordinatorerne at lade betænkningen omfatte 
Kommissionens henstilling om udbygning af det administrative samarbejde i 
forbindelse med udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af 
tjenesteydelser, der blev forelagt den 3. april – samme dag som Rüffert-dommen.

Endvidere mener ordføreren, at der også bør tages hensyn til EF-Domstolens 
afgørelse i Luxembourg-sagen af 9. juni 2008 i initiativbetænkningen. På mødet i 
juni gav Andersson udtryk for, at denne afgørelse giver anledning at stille 
spørgsmålstegn ved forholdet mellem de fire former for fri bevægelighed på det 
indre marked og det sociale Europa. Nogle medlemmer støttede denne holdning 
og gav udtryk for, at de havde til hensigt at udarbejde betænkningen som et svar 
fra Europa-Parlamentet på dette spørgsmål.

På et ekstraordinært møde i Strasbourg den 7. juli om "velfærdspakken" gav 
Andersson udtryk for, at han var tilfreds med, at Kommissionen havde ladet døren 
stå åben for mulige nødvendige tilpasninger af direktivet om udstationering af 
arbejdstagere og andre retsakter, der kan sikre ligebehandling af medlemsstaternes 
arbejdsgivere og arbejdstagere – uanset deres nationalitet. Han gik ind for, at 
Parlamentet deltog i alle drøftelser forud for sådanne lovforslag.

Endvidere underrettede Andersson i juni medlemmerne om hans tilgang til 
ændringsforslagene. Han forklarede, at han var tilhænger af at fokusere på 
virkningerne af afgørelserne, som det fremgår af nogle af ændringsforslagene, og 
ikke på Domstolens rolle. Endvidere ville han støtte de ændringsforslag, der 
skaber en bedre balance i betænkningen mellem de reelle rettigheder inden for de 
fire former for fri bevægelighed og arbejdstagernes rettigheder.
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Ydermere drøftedes afvisningen af oprindelseslandsprincippet, hvad angår 
udvekslingen af tjenesteydelser, en social prioriteringsbestemmelse, der skal 
indføjes i Lissabontraktaten, arbejdsmarkedets parters rolle i EU samt 
gennemsigtighed og fair konkurrence.

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: 
A6-0370/2008
P6_TA(2008)0513
22.10.2008

De vigtigste punkter i betænkningen er:
 Den fri udveksling af tjenesteydelser skal stå i et rimeligt forhold til den 

grundlæggende ret til kollektive overenskomstforhandlinger og faglige 
aktioner samt det grundlæggende ligestillingsprincip.

 Mens denne balance allerede er til stede i sekundær lovgivning såsom 
"Montiklausulen" i Rådets forordning (EF) nr. 2679/98 bør den nu 
genindsættes i primærretten. Man opgav dog ordførerens oprindelige forslag 
om at tilføje en såkaldt "social klausul" til traktaten.

 Kommissionen bør ikke udelukke en delvis revision af direktivet om 
udstationering af arbejdstagere med fokus på udvidelse af retsgrundlaget, de 
gældende arbejdsvilkår, lønniveauet, respekten for forskellige 
markedsmodeller og varigheden af udstationeringen.

 Lovgiverens formål med direktivet om udstationering af arbejdstagere er at 
skabe lige vilkår og ensartede økonomiske og arbejdsmarkedsmæssige 
betingelser på leveringsstedet.

 Der stilles spørgsmålstegn ved indførelsen af et proportionalitetsprincip i 
sager mod virksomheder inden for rammerne af udveksling af 
tjenesteydelser.

I plenarforsamlingen blev de fleste af de 30 ændringsforslag forkastet. De 
vedtagne ændringsforslag ændrede ikke betænkningens indhold i væsentlig grad. 
Det bør dog bemærkes, at der ikke var flertal for et supplerende retsgrundlag med 
en henvisning til arbejdstagernes fire bevægelighed i direktivet om udstationering 
af arbejdstagere. Betænkningen blev endelig vedtaget med 474 stemmer for, 106 
imod og 93 hverken for eller imod.

Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)
Oeil-link Legislative Observatory 2008/2085 Procedure file

Europæiske samarbejdsudvalg Iter nr. EMPL/6/65255

Dato for meddelelse i EP 10.7.2008

Procedurenummer 2008/0141(COD)
RECASTRetsgrundlag Artikel 137 og 251, stk. 2 
Forretningsordenens artikel 80 og 51
OMARBJEDNING

Administrator Aurel Sava

Ordfører Philip Bushill-Matthews

Skyggeordførere PPE: Jan Cremers GUE: Dimitrios Papadimoulis
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PSE: IND/DEM: 
ALDE: Luigi Cocilovo UEN: 
V/ALE: Elisabeth Schroedter NI: 

Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)
Antal ændringsforslag 55

Rådgivende udvalg: JURI

Kontaktperson i Kommissionen SILVA Armindo Armindo.Silva@ec.europa.eu PICHOT Evelyne
Evelyne.PICHOT@ec.europa.eu

Mrs. PICHOT Evelyne 54442 EMPL.F.2 J-54 00
Kontaktperson i Rådet Mervi Hietanen mervi.hietanen@consilium.europa.eu

Andrew George andrew.george@consilium.europa.eu
Andrew George andrew.george@consilium.europa.eu

Tidsplan Fremsendelse af teksten til TO/Oversættelse:den 22. september
Drøftelse i udvalget: den 6. oktober
Frist for ændringsforslag: den 30. oktober kl. 12.00
Vedtagelse JURI: den 7. oktober
Vedtagelse EMPL: den 17. november
Plenarforsamling: december 2008

Baggrundsinformation Dette forslag til omarbejdning har til formål at ændre Rådets direktiv 94/45/EF af 
22. september 1994 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en 
procedure i fællesskabsvirksomheder og fællesskabskoncerner med henblik på at 
informere og høre arbejdstagerne, udvidet ved direktiv 97/74/EF af 15. december 
1997 til også at omfatte Det Forenede Kongerige og tilpasset ved Rådets direktiv 
2006/109/EF af 20. november 2006 på grund af Bulgariens og Rumæniens 
tiltrædelse. 

I henhold til artikel 15 i direktiv 94/45/EF skal Kommissionen i samråd med 
medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter på europæisk plan senest den 22. 
september 1999 foretage en revision af gennemførelsesbestemmelserne til 
direktivet og herved undersøge især, om tærsklerne for antallet af ansatte er 
passende, med henblik på om nødvendigt at forelægge Rådet ændringsforslag. 

Sammenfatning af de foreslåede foranstaltninger

Forslaget om omarbejdning indebærer følgende indholdsmæssige ændringer af 
direktiv 94/45/EF: 

– indførelse af generelle principper vedrørende den måde, hvorpå 
information og høring af arbejdstagerne på tværs af grænserne 
skal foregå, indførelse af en definition af information og 
præcisering af definitionen af høring

– begrænsning af de europæiske samarbejdsudvalgs kompetence 
til emner af tværnational karakter og samordning af det nationale 
og det tværnationale niveau for information og høring af 
arbejdstagerne, fortrinsvis ved virksomhedsinterne aftaler

– afklaring af arbejdstagerrepræsentanternes rolle og af deres 
muligheder for at uddanne sig samt anerkendelse af 
fagforeningernes rolle i forhold til arbejdstagerrepræsentanterne

– afklaring af ansvarsområder i forbindelse med videregivelse af 
oplysninger, som gør det muligt at indlede forhandlinger, og af 
regler for forhandling af aftaler med henblik på oprettelse af nye 
europæiske samarbejdsudvalg
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– tilpasning af de subsidiære forskrifter, der finder anvendelse, 
hvis der ikke er indgået nogen aftale, til de ændrede behov

– indførelse af en klausul om tilpasning af aftalerne om 
europæiske samarbejdsudvalg i tilfælde af ændringer i 
virksomhedens eller koncernens struktur og, hvis denne klausul 
ikke anvendes, videreførelse af de gældende aftaler.

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0454/2008
P6_TA(2008)0602
16.12.2008
 Beslutningen afspejler den væsentligste aftale mellem arbejdsmarkedets parter.
 Tærsklen på 50 arbejdstagere i forbindelse med oprettelse af særlige 

forhandlingsudvalg fjernes.
 Der anmodes om en fuldstændig revision af direktivet og indføjelse af en 

præcisering af det "tværnationale koncept" i tråd med EF-Domstolens 
retspraksis.

 Der blev indsat en betragtning, hvoraf det fremgår, at medlemsstaterne bør 
træffe hensigtsmæssige, forholdsmæssige og afskrækkende foranstaltninger i 
tilfælde af manglende overholdelse af direktivet.

Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i EUT 
(offentliggjort i EUT den 16.5.2009).

Gennemførelsesfrist: To år efter ikrafttrædelsesdatoen 
Oeil-link Legislative Observatory: 2008/0141 Procedure File

Arbejdstidsdirektiv (andenbehandling) Iter nr. EMPL/6/67397

Dato for meddelelse i EP Den 22. september 2008 (fælles holdning)

Procedurenummer 2004/0209(COD)

Retsgrundlag Artikel 137, stk. 2

Administrator Oana Cãmãşoiu

Ordfører/rådgivende ordfører Alejandro Cercas (PSE)

PPE: Jose Silva Peneda GUE: Dimitrios Papadimoulis
PSE: IND/DEM: 
ALDE: Liz Lynne UEN: 

Skyggeordførere

V/ALE: Elisabeth Schroedter NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)

Udkastet til indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles holdning blev 
vedtaget i EMPL den 5. november 2008

Antal ændringsforslag 63 ændringsforslag

Rådgivende udvalg: Ingen

Kontaktperson i Kommissionen Armindo Silva, enhedschef, Madeleine Reid, GD EMPL 

Kontaktperson i Rådet Muriel de Puifferat, generalsekretær for Rådet

Tidsplan Fælles holdning vedtaget i Rådet 9.6.2008
Formel fælles holdning vedtaget i Rådet 15.9.2008
Meddelelse i Parlamentets plenarforsamling 22.9.2008
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Fremlæggelse af den fælles holdning I EMPL 22.9.2008
 Forelæggelse af udkast til indstilling 20.10.2008
Frist for ændringsforslag 22.10.2008
Vedtagelse i EMPL 5.11.2008
Plenarforsamling: 17.12.2008

Baggrundsinformation Afstemningen bekræftede Parlamentets førstebehandling og uenighederne med 
Rådet om undtagelsesbestemmelsen, der navnlig berører sundhedssektoren. 
Parlamentet bekræftede, at undtagelsesmuligheden skal ophæves 36 måneder efter 
direktivets ikrafttræden, men også at hele rådighedsvagten, herunder den inaktive 
del af rådighedsvagten bør anses for arbejdstid.

I Rådets fælles holdning fastholdes en maksimal ugentlig arbejdstid på 48 timer, 
medmindre en medlemsstat fastsætter en undtagelsesmulighed. Arbejdstageren 
skal dog give sit samtykke, og der er indført begrænsninger for anvendelsen af 
denne undtagelse: 60 timer pr. uge beregnet over en periode på tre måneder, eller 
65 timer i mangel på en kollektiv overenskomst, og når den inaktive del af en 
rådighedsvagt betragtes som arbejdstid. 

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0440/2008
P6_TA(2008)0615

Plenarforsamlingen stemte om indstillingen ved andenbehandling den 17. 
december 2008.

Med afstemningen om den fælles holdning bekræftede Parlamentet sin holdning 
fra førstebehandlingen:
 Definitionen på rådighedsvagt: Det afgørende element er forpligtelsen til at 

være til stede på et af arbejdsgiveren anvist sted.
 En rådighedsvagt er arbejdstiden som helhed. Den inaktive del af en 

rådighedsvagt kan under særlige omstændigheder vægtes anderledes ved 
national lovgivning eller kollektive overenskomster.

 For arbejdstagere med mere end en kontrakt er arbejdstid summen af den tid, 
hvor arbejdstageren har udført arbejde.

 Undtagelser kan kun ske gennem administrerende direktører, ledende 
personale og personer, der direkte er udpeget direkte af bestyrelsen.

 Hvileperioder, der følger en rådighedsvagt i henhold til national lovgivning 
eller kollektive overenskomster.

 Referenceperioden til beregningen af den maksimale ugentlige arbejdstid kan 
udvides fra fire til tolv måneder gennem kollektive overenskomster og under 
særlige omstændigheder.

 Undtagelsesmuligheden skal afskaffes tre år efter vedtagelsen af nærværende 
direktiv.

 Forening af arbejdsliv og familieliv: Medlemsstaterne skal træffe 
foranstaltninger for at opfordre arbejdsgiverne til at tage hensyn til 
arbejdstagernes behov for at forene arbejds- og familieliv. 

 Eftersom Rådet ikke accepterede Parlamentets andenbehandling blev 
forligsudvalget indkaldt. 

 Parlamentet og Rådet kunne ikke nå frem til et kompromis om tre afgørende 
punkter: undtagelser, vagtperioder og flere forskellige arbejdskontrakter. 
Forslaget bortfaldt derfor, og det nuværende direktiv forbliver i kraft.

Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)

Oeil-link Legislative Observatory 2004/0209 Procedure file
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ILO's fiskerikonvention 188 Iter nr. EMPL/6/63475

Dato for meddelelse i EP 19.6.2008

Procedurenummer 2008/0107(CNS)

Retsgrundlag Artikel 300, stk. 3

Administrator Aurel Sava

Ordfører Ilda Figueiredo

PPE: Iles Braghetto GUE: 
PSE: Ole Christensen IND/DEM: 
ALDE: Bernard Lehideux UEN: 

Skyggeordførere

V/ALE: Jean Lambert NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)
Antal ændringsforslag 2 + PECH 1 = 3

Rådgivende udvalg: PECH

Kontaktperson i Kommissionen BOEHMERT Sabine Sabine.BOEHMERT@ec.europa.eu

Kontaktperson i Rådet Petra Cerna petra.cerna@consilium.europa.eu

Tidsplan Drøftelse i udvalget: den 6.-7. oktober
Frist for ændringsforslag: den 13. oktober
Vedtagelse PECH: den 7. oktober
Behandling af æf.: den 4. november
Vedtagelse EMPL: den 5. november
Plenarforsamling: den 14. januar 2009

Baggrundsinformation Den Internationale Arbejdsorganisations konvention nr. 188 om arbejde i 
fiskerisektoren blev vedtaget i juni 2007.

Vedtagelsen af konvention 188 blev nødvendig efter vedtagelsen af ILO's 
konsoliderede konvention om søfarendes arbejdsstandarder i februar 2006, 
eftersom ILO's konvention om søfarendes arbejdsstandarder udelukkede 
fiskerisektoren fra anvendelsesområdet. 

Formålet med konvention 188 er at etablere internationale minimumsstandarder 
for fiskerisektoren. Konventionen er derfor en revision af konventionen af 1959 
om lavalder for adgang til beskæftigelse om bord på fiskerfartøjer (nr. 112), 
konventionen af 1959 om lægeundersøgelse af fiskere (nr. 113), konventionen fra 
samme år om fiskeres forhyringskontrakt (nr. 114) og konventionen af 1966 om 
skibsmandskabets opholdsrum om bord (nr. 126). Den omfatter også andre vigtige 
aspekter som f.eks. arbejdsmiljø, bemanding og hviletider, besætningslister, 
hjemrejse, ansættelse og udstationering, social sikkerhed samt overholdelse og 
håndhævelse af regler. 

Formålet med 188-konventionen er i sidste ende at opnå og fastholde samme 
betingelser for alle i fiskerisektoren ved at fremme anstændige leve- og 
arbejdsvilkår for fiskere og mere retfærdige konkurrencebetingelser i verden og 
derved afhjælpe det forhold, at mange konventioner vedrørende arbejdsvilkårene i 
søfartssektoren ikke er blevet ratificeret.

Overensstemmelsen mellem og foreneligheden af ILO-bestemmelserne og den 
gældende fællesskabsret blev fulgt op i EU-samordningen under drøftelserne. 
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Dette var navnlig relevant for nogle områder af konventionen, der falder uden for 
Fællesskabets enekompetence. 

Eventuelle lovkonflikter mellem 188-konventionen og gældende fællesskabsret 
om koordinering af sociale sikringsordninger reguleres ved en beskyttelsesklausul, 
der er indsat i teksten (artikel 37). Formålet med denne klausul er at beskytte
fællesskabsretten om koordinering af sociale sikringsordninger og sikre, at 
fællesskabsretten går forud i tilfælde, hvor konventionen ville give et andet 
resultat end de relevante EF-regler.

I overensstemmelse med Domstolens praksis i AETR-sager om Fællesskabets 
beføjelser i forhold til tredjelande kan medlemsstaterne ikke ratificere 2007-
konventionen uden bemyndigelse hertil fra Fællesskabet, da bestemmelserne om 
koordinering af de sociale sikringsordninger berører Fællesskabets 
enekompetence på dette område.

For at sikre overensstemmelse med den delte kompetence mellem Fællesskabet og 
medlemsstaterne foreslår Kommissionen, at Rådet bemyndiger medlemsstaterne 
til at ratificere konvention 188 i Fællesskabets interesse.

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0423/2008
P6_TA(2009)0018
Vedtaget den 14. januar 2009

 Godkendelse af Rådets forslag til afgørelse om ratificering af konventionen.
 Alle EU's medlemsstater opfordres til hurtigt at ratificere konventionen og 

gennemføre dens bestemmelser, inden ratificeringsprocessen er afsluttet.

Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)

Oeil-link Legislative Observatory 2008/0107 Procedure

Gennemførelse af den aftale, der er indgået mellem 
European Community Shipowners' Associations 

(ECSA) og European Transport Workers' Federation 
(ETF) om konventionen om søfarendes arbejdsforhold 

af 2006, og om ændring af direktiv 1999/63/EF

Iter nr. EMPL/6/68076

Dato for meddelelse i EP

Procedurenummer 2008/2660 (RPS)

Retsgrundlag Forretningsordenens artikel 78, stk. 3

Administrator Oana Camasoiu

Ordfører Mary Lou McDonald

PPE: Marie Panayotopoulos Cassiotou GUE: 
PSE: IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Skyggeordførere

V/ALE: Jean Lambert NI: 
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Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)
Antal ændringsforslag

Rådgivende udvalg:

Kontaktperson i Kommissionen

Kontaktperson i Rådet

Tidsplan
Baggrundsinformation Formålet med dette forslag er at iværksætte den aftale om konventionen om 

søfarendes arbejdsforhold af 2006, der blev indgået den 19. maj 2008 mellem de 
organisationer, der repræsenterer arbejdsgiverne og arbejdstagerne i 
søfartssektoren (European Community Shipowners’ Associations, i det følgende 
benævnt "ECSA", og European Transport Workers’ Federation, i det følgende 
benævnt "ETF"). Rådet vedtog den 7. juli 2007 en beslutning om bemyndigelse af 
medlemsstaterne til i Det Europæiske Fællesskabs interesse at ratificere ILO's 
konvention om søfarendes arbejdsstandarder af 2006, helst inden den 31. 
december 2010. Arbejdsmarkedets parter besluttede at indlede forhandlinger på 
baggrund af traktatens artikel 139, stk. 1, og den 19. maj 2008 underskrev de en 
fælles aftale om konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006. 
Arbejdsmarkedets parter anmodede Kommissionen om at fremsætte forslag til et 
rådsdirektiv, som kunne give deres aftale og bilag A hertil gyldighed i henhold til 
EU-retten i overensstemmelse med traktatens artikel 139. 
Europa-Parlamentet glæder sig over, at Kommissionen, på trods af at traktatens 
artikel 139, stk. 2, ikke foreskriver høring af Europa-Parlamentet i forbindelse 
med anmodninger til Kommissionen fra arbejdsmarkedets parter, har sendt sit 
forslag til Parlamentet og anmodet dette om at afgive udtalelse herom til 
Kommissionen og Rådet. 

Parlamentet støtter den aftale, der er indgået mellem arbejdsmarkedets parter om 
visse aspekter af arbejdsforholdene for arbejdere i shippingsektoren, eftersom den 
skaber en god balance mellem behovet for at forbedre arbejdsforholdene og 
beskyttelsen af de søfarendes sundhed og sikkerhed.

Parlamentet anbefalede vedtagelse af Kommissionens forslag og opfordrede alle 
medlemsstater til hurtigst muligt at ratificere konventionen om søfarendes 
arbejdsforhold fra 2006.

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: B6-0624/2008
P6_TA(2009)0020
14.1.2009

 støtter den aftale, der er indgået mellem arbejdsmarkedets parter om visse 
aspekter af arbejdsforholdene for arbejdere i shippingsektoren, eftersom den 
skaber en god balance mellem behovet for at forbedre arbejdsforholdene og 
beskyttelsen af de søfarendes sundhed og sikkerhed;

 er enig i, at aftalen bør forelægges for Rådet; opfordrer derfor Rådet til at 
vedtage Kommissionens forslag med henblik på at iværksætte aftalen i den 
form, den er indgået mellem arbejdsmarkedets parter, under hensyntagen til 
medlemsstaternes og følgelig EU's særinteresser;

 mener, at det er meget vigtigt at definere og håndhæve globale 
minimumsnormer for ansættelsesvilkår og sundheds- og sikkerhedsforhold 
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for søfarende, der er ansat eller arbejder om bord på et søgående skib.
 glæder sig over, at den aftale, der er indgået af arbejdsmarkedets parter, og 

Kommissionens forslag kun fastsætter minimumsforskrifter, således at 
medlemsstaterne og/eller arbejdsmarkedets parter kan vedtage 
foranstaltninger, der er gunstigere for arbejdstagerne på det pågældende 
område og i væsentlig grad svarer til bestemmelserne i del A i konventionen 
om søfarendes arbejdsforhold;

 anbefaler at Kommissionens forslag vedtages.
 opfordrer alle medlemsstater til hurtigst muligt at ratificere konventionen om 

søfarendes arbejdsforhold af 2006.
Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)
Oeil-link Legislative Observatory 2008/2006 Procedurefile

Arbejdstid for personer, der udfører mobile 
vejtransportaktiviteter

Iter nr. EMPL/6/68555

Dato for meddelelse i EP Den 21. oktober 2008

Procedurenummer 2008/0195 (COD)

Retsgrundlag EF-traktatens artikel 71 og 137, stk. 2

Administrator Oana Maria Camasoiu

Ordfører/rådgivende ordfører Marie Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE)

PSE: Stephen Hughes GUE: Dimitris Papadimoulis
ALDE: Bilyana Raeva IND/DEM: 
V/ALE: SPPE Kusstatscher UEN: 

Skyggeordførere

NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)

EMPL forkastede den 2. marts 2009 Kommissionens forslag med 23 stemmer for 
og 17 imod, eftersom Kommissionens forslag er i modstrid med Parlamentets krav 
om fuldstændig inddragelse af selvstændige chauffører i anvendelsesområdet efter 
overgangsperioden fra den 23. marts 2009 som fastsat i direktiv 2002/15/EF. Det 
er også i modstrid med det seneste forslag til beslutning, som Europa-Parlamentet 
vedtog i oktober 2008, hvori anmodningen om fuldstændig inddragelse af 
selvstændige chauffører blev bekræftet (betænkning af Cercas om gennemførelsen 
af sociallovgivningen for vejtransport (A6-0357/2008)), og hvori medlemsstaterne 
anmodes om at gennemføre direktivet hurtigst muligt af hensyn til 
færdselssikkerheden og chaufførernes sundhed og sikkerhed. 

Antal ændringsforslag 52

Rådgivende udvalg: TRAN

Kontaktperson i Kommissionen Szabolcs Schmidt, enhedschef, Olli Pirkanniemi GD TREN

Kontaktperson i Rådet Piera Ghignone, generalsekretær Rådet 

Tidsplan Behandling af udkast til betænkning: : den 20.-21. januar 2009
Frist for ændringsforslag : den 26. januar 2009, kl. 12.00
Behandling af ændringsforslag : den 10.-11. februar 2009
Vedtagelse i EMPL : den 2. marts 2009
Plenarforsamling : den 5. maj 2009 

Baggrundsinformation Direktiv 2002/15/EF regulerer arbejdstiden for personer, der udfører mobile 
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vejtransportaktiviteter. Det vedrører primært mobile arbejdstagere, der er ansat i 
en virksomhed, og fra den 23. marts 2009 også selvstændige chauffører, hvis det 
ikke inden denne dato vedtages, at denne sidstnævnte kategori ikke skal omfattes 
af direktivet. 
Sondringen mellem mobile arbejdstagere og selvstændige chauffører har i praksis 
ført til problemer på grund af såkaldte "falske selvstændige chauffører". Det er 
personer, der ganske vist formelt er registreret som selvstændige chauffører og 
arbejder som sådanne, men de facto blot udfører denne aktivitet for en anden 
virksomhed. I virkeligheden arbejder de som arbejdstagere i denne anden 
virksomhed.
For at løse dette problem foreslår Kommissionen i sit forslag at ændre definitionen 
af "mobil arbejdstager" således, at også de falske selvstændige chauffører omfattes 
af den og dermed må overholde bestemmelserne om arbejdstider. Kommissionen 
konkluderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at lade reelle selvstændige chauffører 
være omfattet af direktivet. De er selvstændige erhvervsdrivende, som frit kan 
disponere over deres arbejdstid. De "falske" selvstændige chauffører bliver 
omfattet af direktivet ved, at man også til definitionen på mobile arbejdstagere 
regner personer, der ganske vist ikke formelt er bundet til en arbejdsgiver, men 
som de facto:
- ikke frit kan tilrettelægge deres arbejdsopgaver, eller
- for så vidt angår deres indtægt ikke er direkte afhængige af overskuddet, eller
- ikke er frit stillet til selv at have forbindelser med flere kunder.
For det andet foreslår Kommissionen, at begrebet "natarbejde" fortolkes mere 
bredt. Ifølge direktiv 2002/15/EF er natten en periode på mindst fire timer, fastlagt 
i national lovgivning og inden for perioden mellem kl. 0.00 og 07.00. Natarbejde 
defineres i øjeblikket som ethvert arbejde, kort eller langt, som udføres i denne 
periode. Kommissionen foreslår nu, at arbejde ikke defineres som natarbejde, 
medmindre der faktisk arbejdes mindst to timer inden for denne periode.
For det tredje foreslår Kommissionen, at der indføjes en ny artikel om kontrol. I 
denne forbindelse bør det erindres, at kontrollen af arbejdstiden foretages af den 
kompetente instans i etableringslandet. Arbejdstiderne skal altså ikke kontrolleres 
i form af vejkontroller, der også kan gennemføres i andre medlemsstater, men 
udelukkende kontrolleres i og af etableringslandet.

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0120/2009

Den 5. maj forkastede plenarforsamlingen Kommissionens forslag: 332 for, 307 
imod, 6 hverken for eller imod 
Sagen blev derfor henvist til fornyet behandling i EMPL i henhold til 
forretningsordenens artikel 52, stk. 3.

 Europa-Parlamentet forkastede ved førstebehandlingen Kommissionens 
forslag om ændring af det eksisterende direktiv 2002/15/EF om 
tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile 
vejtransportaktiviteter. 

 I udkastet til betænkning tages der ikke hensyn til Parlamentets krav om fuld 
inddragelse af selvstændige chauffører i direktivets anvendelsesområde efter 
overgangsperioden fra den 23. marts 2009 i henhold til direktiv 2002/15/EF. 

 Direktiv 2002/15/EF trådte i kraft den 23. marts 2005. De fælles 
bestemmelser sikrer minimumsnormer for social sikring for mobile 
arbejdstagere i vejtransportsektoren.

 Da direktiv 2002/15/EF blev vedtaget efter en forligsprocedure, var Rådet og 
Parlamentet enige om, at det principielt skulle gælde for selvstændige 
chauffører fra den 23. marts 2009. Endvidere blev Kommissionen anmodet 
om at forelægge en rapport senest to år efter den dato for Europa-Parlamentet 
og Rådet og på den baggrund et forslag, som enten skulle omfatte nærmere 
regler for, hvordan direktivet skulle anvendes på selvstændige chauffører, 
eller udelukke dem fra direktivets anvendelsesområde. Kommissionen 
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konkluderede, at der ikke var noget som talte afgørende for at medtage 
selvstændige chauffører under direktivet, men at det var vigtigt at løse 
sondringsproblemet ved at skabe klare definitioner i en ændring af direktivet, 
således at det begreb om mobile arbejdstagere, der er omfattet af direktivet, 
også kommer til at omfatte de såkaldte falske selvstændige chauffører.

Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)

Oeil-link Legislative Observatory 2008/2246 Procedurefile

Information og høring Iter nr. EMPL/6/66823

Dato for meddelelse i EP 23. september 2008

Procedurenummer 2008/2246(INI)

Retsgrundlag Forretningsordenens artikel 45

Administrator Aurel Sava

Ordfører Jean Louis Cottigny

PPE: Juan Andrés Naranjo Escobar GUE: Ilda Figueiredo
PSE: IND/DEM: 
ALDE: Luigi Cocilovo UEN: 

Skyggeordførere

V/ALE: Elisabeth Schroedter NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)
Antal ændringsforslag 76 + 8 KOMP + 1 mundtligt + 6 ECON + 4 JURI = 95

Rådgivende udvalg: ECON, JURI

Kontaktperson i Kommissionen SILVA Armindo
DIMITRIOU Dimitrios 

Kontaktperson i Rådet –

Tidsplan Drøftelse i udvalget: 2. december
Frist for ændringsforslag: 9. december
Behandling af ændringsforslag: 20. januar 2009
Vedtagelse EMPL: 21. januar 2009
Plenarforsamling: 19.2.2009

Baggrundsinformation Direktiv 2002/14/EF indfører en generel ramme for information og høring af 
arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab.

Direktivet konsoliderer princippet om information og høring af arbejdstagere ved 
at supplere andre fællesskabsdirektiver på dette område og ved at rette op på en 
række mangler i national lovgivning og praksis. Det spiller derfor en vigtig rolle 
for at fremme den sociale dialog og tillidsforhold i virksomhederne og anlæg, som 
er afgørende for at sikre et gunstigt arbejdsmiljø for innovation, forebyggelse og 
tilpasning både i arbejdsgivernes og arbejdstagernes interesse. 

Direktivet indeholder med henblik på dette minimumskrav for principper, 
definitioner og ordninger for information og høring af arbejdstagerne i 
virksomhederne. Som følge af de forskellige nationale situationer og praksis inden 
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for arbejdsmarkedsrelationer i EU har medlemsstaterne en stor grad af fleksibilitet 
med hensyn til gennemførelsen af direktivets hovedbegreber (som f.eks. 
"arbejdstageres repræsentanter", "arbejdsgiver", arbejdstagere", etc.) og 
ordningerne for information og høring. Arbejdsmarkedets parters vigtige rolle i 
denne forbindelse anerkendes fuldt ud i direktivet. 

For at undgå at indføre administrative, finansielle eller retlige hindringer for 
oprettelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder finder direktivets 
bestemmelser kun anvendelse på virksomheder med mindst 50 ansatte eller anlæg 
med mindst 20 ansatte afhængig af medlemsstatens valg.

I henhold til direktivets artikel 12 gennemgås i Kommissionens meddelelse 
direktivets anvendelse i samråd med medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter 
på europæisk plan med henblik på at foreslå nødvendige ændringer.

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0023/2009
P6_TA(2009)0061

Vedtaget den 19.2.2009

 I beslutningen opfordres Kommissionen til snarest at træffe foranstaltninger til 
at sikre, at medlemsstaterne gennemfører direktiv 2002/14/EF korrekt, og 
kontrollere alle aspekter, som udgør mangler eller vanskeligheder.

 anmoder Kommissionen om at undersøge behovet for koordinering af direktiv 
94/45/EF, 98/59/EF, 2001/23/EF, 2001/86/EF, 2002/14/EF, 2003/72/EF og 
forordning (EF) nr. 2157/2001 for at vurdere hensigtsmæssigheden af 
eventuelle ændringer med sigte på at fjerne overlapninger eller modsigelser; 

 opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at tilpasse deres bestemmelser 
vedrørende beregning af en virksomheds personale til direktivets ånd og 
bogstav;

 anmoder Kommissionen om præcist at definere begrebet "information" på en 
sådan måde, at det ikke er muligt med en afvigende fortolkning, og at den er i 
overensstemmelse med ånden i direktiv 2002/14/EF;

 opfordrer de medlemsstater, som ikke råder over effektive, rimelige og 
afskrækkende sanktioner som foreskrevet i artikel 6, stk. 3, i forbindelse med 
manglende overholdelse af de bestemmelser, der regulerer udøvelsen af 
pligten til at informere og høre arbejdstagerne, til at indføre sådanne 
sanktioner.

Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)
Oeil-link Legislative Observatory 2008/2246 Procedure file
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VI. Erhvervsuddannelse & kvalifikationer
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1. Temaafdelingsoversigt

Generaldirektoratet for Interne Politikker
Direktoratet for Økonomisk og Videnskabelig Politik

Baggrundsnotat

Udarbejdet af temaafdeling A: Økonomisk og Videnskabelig Politik

"Parlamentets resultater i den sjette valgperiode 2004-2009 inden for 
erhvervsuddannelse og uddannelse"

1. Indledning

Den vigtige rolle af erhvervsuddannelse og øget samarbejde på dette område mellem 
Fællesskabets medlemsstater for at fremme arbejdstagernes mobilitet og et reelt fælles 
arbejdsmarked blev anerkendt i Romtraktaten. Det var ikke overraskende, at det første af 
Fællesskabets finansielle instrumenter til en struktureret indsats, Den Europæiske Socialfond, 
skulle bruges på dette område til at øge arbejdsstyrkens geografiske og erhvervsmæssige 
mobilitet inden for medlemsstaternes territorier.

Mens medlemsstaterne alene har ansvaret for indholdet og tilrettelæggelsen af 
erhvervsuddannelse, har Fællesskabet fået tildelt opgaven med at støtte og supplere deres indsats 
(EF-traktatens artikel 150): Fællesskabets indsats omfatter fremme af tilpasning til den 
industrielle udvikling, navnlig via erhvervsuddannelse og genuddannelse, ved at forbedre 
erhvervsuddannelsens grundforløb og efteruddannelserne for at fremme integration på 
arbejdsmarkedet, lette adgang til erhvervsuddannelse og fremme mobiliteten for undervisere og 
praktikanter og navnlig unge, fremme samarbejde om uddannelse mellem uddannelses- eller 
undervisningsinstitutioner og virksomheder og udvikle udveksling af oplysninger og erfaringer 
mellem medlemsstaterne. Rådet og Europa-Parlamentet kan vedtage foranstaltninger i henhold 
til den fælles beslutningsprocedure for at bidrage til at nå de fælles mål, som er fastsat i traktaten, 
hvilket udelukker harmonisering af medlemsstaternes lovgivning og bestemmelser.
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Siden iværksættelsen af den vidensbaserede Lissabondagsorden har det europæiske samarbejde 
inden for erhvervsuddannelse fået betydeligt fremdrift. De reformer, som er nødvendige for at 
udnytte sektorens potentiale med at bidrage til Lissabonmålene, er blevet identificeret i 
arbejdsprogrammet "Uddannelse og erhvervsuddannelse 2010", som blev vedtaget af Det 
Europæiske Råd i Barcelona i 2002. Den åbne koordinationsmetode er hovedinstrumentet til at 
gennemføre arbejdsprogrammet og bruges både til den generelle samarbejdsramme og til nogle 
politiske initiativer på sektorplan. Disse omfatter samarbejde inden for erhvervsuddannelse, som 
er baseret på Københavnerklæringen fra november 2002, som blev godkendt af 
undervisningsministrene for 31 europæiske lande, arbejdsmarkedets parter og Kommissionen.

En moderne økonomi, som er baseret på en innovationsledet udvikling, kræver som regel, at 
arbejdstagere og ansatte permanent opdaterer deres færdigheder og/eller erhverver helt nye 
færdigheder på forskellige stadier i deres arbejdsliv med hovedvægten lagt på videreuddannelse 
inden for erhvervsuddannelserne og et behov for, at arbejdstagerne er i stand til at drage nytte af 
alle deres erfaringer med læring. Der er stigende tegn på, at efterspørgslen efter færdigheder og 
kvalifikationer stiger inden for de fleste erhverv, og dette kombineret med aldrende 
erhvervsaktiv befolkning stiller EU over for en betydelig udfordring.

Efter en række politiske, strategiske og lovgivningsmæssige initiativer som f.eks. Aktionsplanen 
for mobilitet, der blev vedtaget på Det Europæiske Råds møde i Nice den 7.- 9. december 2000 
og Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 2001/613/EF af 10. juli 2001 om mobilitet i Det 
Europæiske Fællesskab for studerende, personer under erhvervsuddannelse, volontører, 
undervisere og erhvervslærere, Kommissionens aktionsplan vedrørende kvalifikationer og 
mobilitet og Rådets resolution af 3. juni 2002 om kvalifikationer og mobilitet og af 27. juni om 
livslang læring blev en central del af samarbejdet inden for erhvervsuddannelse og uddannelse 
bekræftet til at være udvikling af fælles europæiske rammer og værktøjer til at øge 
gennemsigtigheden, anerkendelsen og kvaliteten af kompetencer og kvalifikationer med henblik 
på at fremme mobiliteten for studerende og arbejdstagere. 

2. Parlamentets resultater i perioden 2004-2009

Europa-Parlamentet bidrog i den sjette valgperiode til at udforme et omfattende sæt af værktøjer 
til at øge gennemsigtigheden og sammenligneligheden af kvalifikationer i Europa til brug for 
medlemsstater og berørte parter, som byggede på princippet om frivillig deltagelse.

Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 23. april 2008 om etablering af den europæiske 
referenceramme for kvalifikationer for livslang læring indførte en fælles referenceramme, der 
skal fungere som konverteringsredskab mellem forskellige kvalifikationssystemer og deres 
niveauer og omfatter både almen uddannelse, højere uddannelse og erhvervsuddannelse. Det 
henstilles til medlemsstaterne, at de relaterer deres nationale systemer til EQF ved at knytte deres 
nationale eller regionale kvalifikationsniveauer til de tilsvarende kvalifikationsniveauer i EQF og 
ved at udarbejde en national referenceramme for kvalifikationer, hvor det er hensigtsmæssigt.

For ud for Kommissionens forelæggelse af forslaget til henstilling var der iværksat en høring i 
juli 2005 om indholdet af et tilsvarende initiativ. I sin betænkning om udarbejdelse af en 
europæisk referenceramme for kvalifikationer52, som blev udarbejdet i denne forbindelse, 

                                               
52 Betænkning om udarbejdelse af en europæisk referenceramme for kvalifikationer 
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insisterede Parlamentet navnlig på, at der skulle gøres en indsats for at give brugerne et enkelt 
instrument, der var baseret på læringresultater, og som lettede validering og anerkendelse af 
ikke-formelle og uformelle uddannelser. Det understregede også, at ligeværdigheden mellem 
akademisk uddannelse og erhvervsuddannelse burde respekteres. 

Da det senere blev opfordret til at give udtryk for sin holdning til Kommissionens forslag53, 
sikrede Europa-Parlamentet, at de deskriptorer, der blev vedtaget i rammen, klart blev knyttet til 
arbejdsmarkedet og beskæftigelsesbehov.

Europa-Parlamentet erkendte i sin initiativbetænkning om den europæiske handlingsplan for 
jobmobilitet54, at manglen på fælles rammer for sammenligning, overførsel og anerkendelse af 
faglige kvalifikationer på EU-plan udgør en alvorlig hindring for tværnational mobilitet, og 
opfordrede medlemsstaterne til at fremskynde gennemførelsen af den europæiske 
referenceramme for kvalifikationer. Det glædede sig samtidig over de nye supplerende forslag 
fra Kommissionen om oprettelse af et europæisk meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse 
(ECVET) og en europæisk referenceramme for kvalitetssikring af erhvervsuddannelse 
(CQARF).

Formålet med ECVET er at fremme tværnational mobilitet og adgang til livslang læring ved at 
etablere en fælles metodisk ramme, som skal lette meritoverførsel af læringsresultater fra et 
kvalifikationssystem til et andet eller fra et uddannelsesforløb til et andet. ECVET forbedrer 
muligheden for og foreneligheden af at skifte mellem forskellige uddannelsessystemer og støtter 
de lærendes mulighed for at opbygge individuelle uddannelsesforløb, der fører til kvalifikationer. 
Europa-Parlamentet anmodede navnlig om, at ECVET fuldt ud skulle finde anvendelse på alle 
niveauer af EQF med henvisning til faglige kvalifikationer.

Kommissionen foreslog at fastsætte en europæisk referenceramme for kvalitetssikring af 
erhvervsuddannelse for at styrke den gensidige tillid mellem forskellige europæiske 
uddannelsessystemer og dermed forbedre overførbarhed af kvalifikationer. Rammen indeholder 
en kvalitetssikrings- og forbedringscyklus inden for planlægning, gennemførelse, 
evaluering/vurdering og revision af erhvervsuddannelser, overvågningsprocesser, herunder en 
kombination af interne og eksterne evalueringsmekanismer, som i nødvendigt omfang skal 
defineres af medlemsstaterne og anvendelse af redskaber for at dokumentere effektiviteten. 
Parlamentet insisterede på at præcisere, at de referenceindikatorer, der blev foreslået, har til 
formål at fungere som en "værktøjskasse", hvorfra det ville være muligt at vælge under 
hensyntagen til de krav, som hvert særligt kvalitetssystem stiller. De mulige brugere af den 
europæiske referenceramme for kvalitetssikring er nationale eller regionale myndigheder samt 
offentlige og private organer med ansvar for kvalitetssikring.

Ved at deltage i beslutningstagningen af begge henstillinger55 vedtog Parlamentet en konsekvent 

                                                                                                                                                      
(2006/2002(INI)), ordfører: Thomas Mann. 
53 Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om etablering af den 
europæiske referenceramme for kvalifikationer (EQF) for livslang læring, (2006/0163(COD)), 
ordfører: Mario Mantovani.
54 Betænkning om den europæiske handlingsplan for jobmobilitet (2007-2010) (2008/2098(INI)), 
ordfører: Monica Maria Iacob-Ridzi.
55 Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om etablering af det 
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tilgang ved at fremhæve behovet for og sikre, at der blev etableret hensigtsmæssige forhold, for 
at gennemførelsen ville forløbe gnidningsløst ved fuldt ud at udnytte de to instrumenters 
potentiale til at modernisere europæiske erhvervsuddannelsessystemer og øge deres overgang. 
Det understregede den afgørende betydning af opfølgning og anmodede udtrykkeligt om en 
mulig revision af begge henstillinger kort tid efter deres vedtagelse. Det insisterede også på, at de 
berørte parter blev orienteret fuldt ud, inddraget og støttet i hele gennemførelsesfasen.

Ved at definere Den Europæiske Socialfonds (ESF) anvendelsesområde for 2007–2013 viste 
Europa-Parlamentet, at det var klar over "udfordringen med hensyn til færdigheder", som 
europæiske arbejdstagere var stillet over for som følge af demografiske ændringer og den globale 
konkurrenceevne. I sin betænkning56 understregede Parlamentet, at fællesskabsmidler skulle 
afsættes til hovedsagelig via livslang læring at afbøde problemerne i forbindelse med en faldende 
og aldrende erhvervsaktiv befolkning, hvilket var erkendt og accepteret i Rådet. Fremme af 
menneskelige ressourcer, navnlig gennem udformning og indførelse af reformer af 
uddannelsessystemer er nu udtrykkeligt nævnt blandt fondens prioriteringer.

I en meddelelse, som Kommissionen vedtog i oktober 2006, og som blev efterfulgt at en 
handlingsplan i september 2007, blev "voksenuddannelse" defineret som alle former for 
uddannelse, som blev fulgt af voksne efter at have forladt den indledende uddannelse uanset 
længden af denne proces. Det omfatter uddannelse til personale, civile og sociale formål såvel 
som til beskæftigelsesrelaterede formål og kan finde sted under forskellige forhold inden og uden 
for de formelle systemer for almen og erhvervsuddannelse. En moderne økonomi kræver som 
regel, at arbejdstagere og ansatte permanent opdaterer deres færdigheder og/eller erhverver helt 
nye færdigheder på forskellige stadier i deres arbejdsliv med hovedvægten lagt på 
videreuddannelse inden for erhvervsuddannelserne. Voksnes deltagelse i "livslang læring" 
varierer betydeligt i EU og er af utilstrækkeligt omfang i mange medlemsstater. De yngre og 
mere uddannede har generelt en meget højere deltagelse i livslang læring end de ældre og mindre 
uddannede, som faktisk mest er alvorlig truet af den stigende hastighed i ændringerne i kravene 
til kvalifikationer. Parlamentets udtalelse om "voksenuddannelse"57 understregede, at 
voksenuddannelse og livslang læring spiller en vigtig rolle i Lissabondagsorden og debatten om 
flexicurity. Den reducerede tilstrømning af unge på arbejdsmarkedet sammen med det forhold, at 
kun en ud af tre personer i aldersgruppen 55-64 år er i betalt beskæftigelse, peger på det åbenlyse 
behov for at udnytte det fulde potentiale af voksenuddannelse. Voksenuddannelse vil også i 
denne forbindelse være vigtig for en vellykket integration af indvandrere i arbejdsstyrken.

3. Fremtidige udfordringer 

I de næste par år vil gennemførelsen af de nye EU-værktøjer til fremme af den europæiske 

                                                                                                                                                      
europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse (ECVET) [2008/0070 (COD), 
ordfører: Thomas Mann, betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling 
om fastlæggelse af en europæisk referenceramme for kvalitetssikring af erhvervsuddannelse 
[2008/0069 (COD), ordfører: Jan Andersson.
56 Betænkning om Den Europæiske Socialfond (2004/0165(COD)), ordfører: José Albino Silva 
Peneda.
57 Udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender til Kultur- og 
Uddannelsesudvalget om voksenuddannelse: det er aldrig for sent at lære (2007/2114(INI)), 
rådgivende ordfører: Jan Andersson.
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dimension inden for erhvervsuddannelse, som blev indført i løbet af valgperioden 2004-2009, 
kræve en stor indsats af medlemsstaterne og de berørte parter. Som det allerede har lagt op til, vil 
Parlamentet overvåge gennemførelsen meget nøje og vil, om nødvendigt, kræve, at de 
nødvendige tilpasninger af Fællesskabets lovgivningsmæssige instrumenter gennemføres.
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2. Procedureoversigt
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virksomheder 
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Procedurenummer 2004/0041(COD) I

Retsgrundlag EF-traktatens art. 285, stk. 1

Administrator Vanessa Aulehla

Ordfører Ottaviano Del Turco

PPE: - GUE: 
PSE: IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Skyggeordførere

V/ALE: NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)

Vedtaget i EMPL den 1.2.2005

Antal ændringsforslag

Rådgivende udvalg: BUDG

Kontaktperson i Kommissionen

Kontaktperson i Rådet

Tidsplan
Baggrundsinformation Baggrunden for forordningen om statistikker over efter- og videreuddannelse 

i virksomheder 

Forordningen opstiller en fælles ramme for udarbejdelse af EF-statistikker om 
efter- og videreuddannelse i virksomheder. 

Den første efter- og videreuddannelsesundersøgelse (CVTS1) på virksomhedsplan 
blev gennemført i 1994. Undersøgelsen var et led i handlingsprogrammet til 
udvikling af efter- og videreuddannelse i Det Europæiske Fællesskab (Force) 
baseret på Rådets afgørelse 90/267/EØF af 29. maj 1990. Den anden undersøgelse 
(CVTS2) blev gennemført i 2000-2001 i samtlige medlemsstater, Norge og ni 
kandidatlande.  

Gennemførelsen af både CVTS1 og CVTS2 var baseret på "gentlemanaftaler" 
mellem Eurostat og EU's medlemsstater. Efter gennemførelsen af CVTS2 
besluttede Eurostat og medlemsstaterne at skabe et retsgrundlag for 
dataindsamlingen inden for rammerne af det europæiske statistiske system i form 
af en forordning (Europa-Parlamentets og Rådets forordning).

Ordførerens bemærkninger til ændringsforslagene

Ordføreren mener, at det er nødvendigt med en række ændringsforslag for at sikre, 
at forordningen reelt er bindende for virksomhederne i alle medlemsstater og kan 
give et så præcist billede som muligt at situationen for efter- og videreuddannelse 
i virksomhederne. Disse har primært til formål at:
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 anmode medlemsstaterne om at pålægge virksomhederne at deltage i 
undersøgelsen, men ikke desto mindre give de enkelte lande mulighed for at 
fastsætte de relevante procedurer;

 forhindre muligheden af, at der foretages rent vilkårlige og vanskeligt 
kvantificerbare evalueringer som led i den statistiske analyse 
(ændringsforslag 3 og 6);

 medtage virksomheder med mindre end 10 ansatte i forordningen i de 
tilfælde, hvor det pågældende lands særlige økonomiske forhold kræver det; 
ifølge Eurostats statistikker udgør virksomheder med mindre end 10 ansatte i 
EU-25 90 % af alle virksomheder, men beskæftiger 27,49 % af 
arbejdsstyrken; i nogle lande dog som f.eks. Frankrig, Belgien, Finland, 
Portugal, Spanien, Sverige, Ungarn, Polen, Den Tjekkiske Republik, Malta og 
Italien er denne procentsats højere; i Italien f.eks. udgør virksomheder med 
mindre end 10 ansatte 96,85 % og beskæftiger 57,65 % af arbejdstagerne. 

 ajourføre undersøgelsen for at medtage nye og andre former for 
ansættelseskontrakter i analysen af efter- og videreuddannelse. 

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0033/2005
P6_TA(2005)0038
23.2.2005 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en fælles ramme for 
udarbejdelse af EF-statistikker om efter- og videreuddannelse i virksomheder har 
til formål at:
 i videst muligt omfang at gøre det obligatorisk for virksomheder at besvare 

undersøgelsens spørgsmål, der har til formål at fremskaffe oplysninger til de 
relevante statistikker, samtidig med at de enkelte medlemsstater får mulighed 
for at fastsætte de relevante procedurer;

 Kommissionen under hensyntagen til den specifikke nationale fordeling af 
virksomheder efter størrelse og udviklingen i politikbehovene kan beslutte at 
udvide definitionen, hvis denne udvidelse betydeligt vil øge 
undersøgelsesresultaternes repræsentativitet og kvalitet i de pågældende 
medlemsstater;

 lade bilaget, som ikke er ført ajour, udgå, da det ikke omfatter de nye 
medlemsstater, og da bruttostikprøverne er baseret på anden efter- og 
videreuddannelsesundersøgelse (CVTS2), som blev gennemført i 2000-2001. 

 medtage følgerne af det offentliges politik i analysen af efter- og 
videreuddannelse;

 ajourføre undersøgelsen for at medtage nye og andre former for 
ansættelseskontrakter i analysen af efter- og videreuddannelse;

 medtage virksomheder med mindre end 10 ansatte i forordningen i de tilfælde, 
hvor det pågældende lands særlige økonomiske forhold kræver det.

EP og Rådet indgik en aftale ved førstebehandlingen.
Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)

Forordningens ikrafttræden: 20.10.2005

Oeil-link Legislative Observatory  - 2004/0041 Procedure file

Udarbejdelse af en europæisk referenceramme for Iter nr. EMPL/6/32958
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kvalifikationer

Dato for meddelelse i EP 19.1.2006

Procedurenummer 2006/2002(INI)

Retsgrundlag Forretningsordenens artikel 45

Administrator Helene Margaritopoulou

Ordfører/rådgivende ordfører Thomas Mann - PPE

PPE: GUE: 
PSE: IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Skyggeordførere

V/ALE: NI: 
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drøftelse)

Vedtaget i udvalget (43, 0, 3)

Antal ændringsforslag 58

Rådgivende udvalg: CULT (udvidet samarbejde) IMOC

Kontaktperson i Kommissionen Teutsch, Graham (GD EAC/A1), Clark
Kontaktperson i Rådet -

Tidsplan Drøftelse: 3.-4. maj 2006
Frist for ændringsforslag: 18 maj kl. 12.00
Vedtagelse i CULT (udvidet samarbejde) 29-30 May
Behandling af ændringsforslag: 21.-22. juni
Vedtagelse EMPL 10.-11. juli
Plenarforsamling september 2006

Baggrundsinformation Kommissionens arbejdsdokument (SEK(2005)0957) er et høringsdokument, som 
blev forelagt offentligheden i juli 2005. Kommissionen hørte de 32 lande, der 
deltog i arbejdsprogrammet "Uddannelse og Erhvervsuddannelse 2010", 
arbejdsmarkedets parter på EU-plan, berørte europæiske foreninger, ngo'er og 
netværk, europæiske industriorganisationer for bl.a. ikt, byggebranchen, 
marketing osv. Svarene og Europa-Parlamentets betænkning vil blive inddraget 
ved fastlæggelsen af EQF's endelige indhold og struktur, inden der fremlægges et 
formelt forslag ved udgangen af 2006.

Formålet med den planlagte europæiske referenceramme for kvalifikationer (EQF) 
ville være at skabe en europæisk ramme, der ville gøre det muligt for 
kvalifikationssystemerne på nationalt plan og sektorplan at forbinde sig og 
kommunikere med hinanden. Denne referencestruktur ville fremme overførslen og 
gennemsigtigheden og anerkendelsen af de kvalifikationer og kompetencer, som 
de enkelte borgere har erhvervet sig, og som er godkendt af et kompetent organ på 
nationalt plan eller sektorplan.

EQF vil blive udviklet og gennemført på frivillig basis og medfører ikke nogen 
retlige forpligtelser. Den er udviklet som en meta-ramme ved at øge 
gennemsigtigheden og støtte gensidig tillid og samarbejde mellem de forskellige 
berørte parter (udbydere og brugere af undervisning, uddannelse og læring) på 
forskellige niveauer og dermed fremme livslang læring.

I en situation, hvor arbejdstagernes mobilitet er stigende og med et Europa præget 
af hurtige sociale, teknologiske og økonomiske ændringer, og hvor borgerne i 
stigende grad kombinerer uddannelser fra forskellige lande, vil det være vigtigt at 
mindske hindringerne for anerkendelse af uddannelser for bedre at udnytte den 
disponible viden, kvalifikationer og kompetencer. Dette vil være den primære 
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opgave for den europæiske referenceramme for kvalifikationer. Dens rolle vil 
desuden være at muliggøre og fremme de studerendes mobilitet og mobiliteten på 
arbejdsmarkedet på tværs af grænser.

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0248/2006
(T6-0368/2006 )
Vedtaget den 26.9.2006. 535 for, 18 imod, 10 hverken/eller

 glæder sig over, at Kommissionen har taget et initiativ til modernisering, 
stadig forbedring og styrkelse af de europæiske almene og faglige 
uddannelsessystemer;

 støtter fuldt ud EQF's målsætninger, navnlig om på europæisk plan at skabe 
gennemsigtighed for kvalifikationer og skabe erhvervsmæssig mobilitet samt 
livslang læring; 

 noterer sig, at Kommissionens forslag er en korrekt og nødvendig tilgang; 
kræver, at de otte foreslåede referenceniveauer i EQF revideres og forbedres, 
og en entydig sondring mellem de forskellige referenceniveauer, således at 
der kan ske en klar indplacering af kvalifikationen; 

 understreger, at de kompetencer, der beskrives inden for rammerne af 
deskriptorerne med otte niveauer, ikke blot skal omfatte viden om sociale og 
etiske spørgsmål, men også om kulturelle;

 går ind for, at de tre horisontale områder ("viden", "færdigheder" og 
"personlige og faglige kompetencer") ligeledes undergår en revision med 
henblik på forståelighed og overskuelighed;

 betragter det tredje horisontale område, "personlig og faglig kompetence", 
som en interessant anledning til at integrere de nyeste resultater inden for 
moderne undervisningsforskning direkte i EQF; vil dog gerne se en ændret 
udgave, hvor det er klart, hvordan "soft skills" og "personlige kompetencer" 
kan registreres metodisk;

 er af den opfattelse, at EQF som metaramme for alle former for uddannelse 
også har relation til arbejdsmarkedet; glæder sig over, at Lissabonstrategien 
indebærer, at der lægges større vægt på livslang læring på arbejdspladsen og 
dermed også på anerkendelse af kvalifikationer, der erhverves på 
arbejdspladsen;

 kræver, at de fælles europæiske principper for identifikation og validering af 
ikke-formelle og uformelle læringsprocesser, af livslang læring, særlig inden 
for erhvervelsen af teknisk-videnskabelig viden og teknisk-videnskabelige 
færdigheder og under hensyntagen til de særlige forhold, der gælder de 
enkelte erhvervsgrene, regioner og medlemslande, støttes og fremmes i større 
omfang;

 understreger, at der med udviklingen af EQF indføres fælles 
referencepunkter, som letter udformningen af den erhvervsmæssige løbebane 
inden for rammerne af livslang læring for de arbejdstagere, som 
videreuddanner sig;

 går ind for, at hvert land udarbejder egne nationale eller regionale 
referencerammer for kvalifikationer, og sikrer deres forenelighed med EQF;

 understreger, at der ved gennemførelsen af EQF på frivillig basis er behov for 
støtte og engagement fra de berørte parter på nationalt og sektoralt plan;

 erkender, at EQF kræver konsekvens og gensidig tillid; anbefaler, at der 
udarbejdes principper for gennemsigtige og troværdige 
kvalitetssikringsmekanismer for at skabe mulighed for sammenligning og 
dermed for gensidig anerkendelse af EU-borgernes kvalifikationer;

 er af den opfattelse, at en forudsætning for, at EQF fungerer effektivt; er en 
rimelig afprøvningsfase, en konsekvensvurdering samt en evaluering er 
afgørende for en stadig forbedring og tilpasning af EQF; opfordrer 
Kommissionen til at udvikle og foreslå egnede metoder og strategier herfor;
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 påpeger vigtigheden af en bred og velstruktureret kommunikations- og 
formidlingsstrategi for at øge kendskabet til og interessen for fordelene ved 
EQF; 

Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)
Oeil-link Legislative Observatory  - 2006/2002 Procedure file
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PPE: - GUE: Mary Lou McDonald
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Kontaktperson i Kommissionen Michael Teutsch

Kontaktperson i Rådet Graham NEQUEST
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Tidsplan Behandling af udkast til betænkning 20.-21.3.2007
Frist for ændringsforslag: 3.4. kl. 12.00
Behandling af ændringsforslag: 7.-8.5.
Afstemning i CULT 7.-8.5.
Afstemning i EMPL 7.6.
Plenarforsamling juli 2007

Baggrundsinformation Forslaget til henstilling (KOM(2006)0479 – 2006/0163(COD)) er baseret på EF-
traktatens artikel 149, stk. 4 og 150, stk. 4, og følger den fælles 
beslutningsprocedure.

Forslaget er et svar på den politiske opfordring fra Det Europæiske Råds møde i 
Lissabon i 2000, hvor der blev konkluderet, at øget gennemsigtighed i 
kvalifikationer og livslang læring skulle være to af de væsentligste elementer i 
bestræbelserne på at tilpasse Europas uddannelsessystem såvel til kravene i det 
vidensbaserede samfund som til behovet for et bedre beskæftigelsesniveau og en 
bedre jobkvalitet. Dette blev endvidere understreget på Det Europæiske Råd i 
Barcelona i 2002, som opfordrede til indførelse af instrumenter for at sikre 
gennemsigtigheden af kvalifikationerne.

Formålet med dette forslag er at etablere en fælles referenceramme, der skal 
fungere som konverteringsredskab mellem forskellige kvalifikationssystemer og 
deres niveauer, uanset om det drejer sig om almen og videregående uddannelse 
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eller erhvervsuddannelse. Det henstilles derfor til medlemsstaterne at anvende 
EQF'en som referenceværktøj til at sammenligne kvalifikationsniveauer, der 
anvendes i forskellige kvalifikationssystemer, til at knytte deres 
kvalifikationssystemer til EQF'en ved at etablere henvisninger mellem de enkelte 
kvalifikationsniveauer og de tilsvarende EQF-niveauer, og i givet fald til at 
udvikle en national referenceramme for kvalifikationer. Dette vil give større 
gennemsigtighed og gøre det nemmere for borgerne at sammenligne og overføre 
deres kvalifikationer mellem de forskellige medlemsstater og fremme livslang 
læring og øget mobilitet for arbejdstagere og studerende.

Det centrale element i EQF'en er et sæt på 8 referenceniveauer, der skal fungere 
som et fælles referencepunkt for uddannelsesinstitutioner på sektorielt og nationalt 
niveau. De 8 referenceniveauer dækker hele spektret af kvalifikationer lige fra 
dem, der erhverves ved afslutningen af den obligatoriske skolegang, til dem, der 
gives på det højeste niveau af den akademiske uddannelse og erhvervsuddannelse. 
Beskrivelsen af de 8 EQF-referenceniveauer er dermed baseret på 
læringsresultater, som er defineret som en kombination af viden, færdigheder og 
kompetencer.

I forslaget henstilles til, at de nationale kvalifikationssystemer relateres til EQF i 
2009. 

Det var muligt at udarbejde forslaget til en henstilling gennem en høringsproces 
på europæisk plan om EQF, som var baseret på Kommissionens arbejdsdokument 
(SEK(2005)0957). Høringen blev gennemført af Kommissionen fra den 5. juli 
2005 til den 31. december 2005.

Europa-Parlamentet vedtog den 26. september 2006 en beslutning om 
udarbejdelse af en europæisk referenceramme for kvalifikationer efter 
initiativbetænkningen af Thomas Mann (2006/2002(INI)) for EMPL-udvalget. 
Betænkningen af Mann var baseret på Kommissionens arbejdsdokument 
SEK(2005) 0957.

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0245/2007
P6_TA(2007)0463

Vedtagelse: 24.10.2007

Parlamentet ændrer Kommissionens forslag således: 
 Parlamentet mener, at udvikling og anerkendelse af borgernes viden, 

kvalifikationer og kompetence er af afgørende betydning for den enkeltes 
udvikling, konkurrenceevnen, beskæftigelsen og den sociale samhørighed i 
Fællesskabet. I den forbindelse bør denne udvikling og anerkendelse lette den 
tværnationale mobilitet for arbejdstagere og lærende og bidrage til en bedre 
balance mellem udbud og efterspørgsel på det europæiske arbejdsmarked. 
Man bør derfor på nationalt niveau og fællesskabsniveau fremme adgangen til 
og deltagelsen i livslang læring for alle, herunder handicappede, og 
anvendelsen af kvalifikationer.

 Parlamentet mener, at denne henstilling bør bidrage til moderniseringen af 
uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne, til forbindelsen mellem 
uddannelse, erhvervsuddannelse og beskæftigelse og til at bygge bro mellem 
formel, ikke-formel og uformel læring, idet den også fører til validering af 
læringsresultater opnået gennem erfaring.

Parlamentet anbefaler medlemsstaterne, at
 anvende den europæiske referenceramme for kvalifikationer som et 

referenceværktøj til at sammenligne kvalifikationsniveauer i forskellige 
kvalifikationssystemer og til at fremme såvel livslang læring som lige 



CM\786091DA.doc 187/226 PE427.042v01-00

DA

muligheder i det vidensbaserede samfund samt yderligere integration af det 
europæiske arbejdsmarked, idet de nationale uddannelsessystemers rige 
mangfoldighed respekteres,

 sørge for, at deres nationale kvalifikationssystemer inden 2010 knyttes til den 
europæiske referenceramme for kvalifikationer, at udvikle en national 
referenceramme for kvalifikationer i overensstemmelse med national 
lovgivning og praksis,

 vedtage de nødvendige foranstaltninger, således at alle nye 
kvalifikationsbeviser, diplomer og Europass-dokumenter, der udstedes af de 
kompetente myndigheder, inden 2012 indeholder en klar henvisning via 
nationale kvalifikationssystemer til det relevante niveau i den europæiske 
referenceramme for kvalifikationer,

 anvende en læringsresultatbaseret fremgangsmåde ved definitionen og 
beskrivelsen af kvalifikationer og at fremme valideringen af ikke-formel og 
uformel læring i overensstemmelse med de fælles europæiske principper, der 
blev fastsat i Rådets konklusioner af 28. maj 2004, idet medlemsstaterne er 
særligt opmærksomme på de borgere, der er mest udsatte for arbejdsløshed og 
usikkerhed i ansættelsen, og for hvem en sådan fremgangsmåde ville kunne 
øge deltagelsen i livslang læring og adgangen til arbejdsmarkedet,

 fremme og anvende de principper for kvalitetssikring inden for uddannelse og 
erhvervsuddannelse, der er fastlagt i bilag III, når videregående uddannelses-
og erhvervsuddannelseskvalifikationer i nationale kvalifikationssystemer 
sammenholdes med den europæiske referenceramme for kvalifikationer,

 udpege nationale koordinationspunkter knyttet til de strukturer og krav, der 
findes i de pågældende medlemsstater, for at støtte og i forening med andre 
relevante nationale myndigheder styre forholdet mellem nationale 
kvalifikationssystemer og den europæiske referenceramme for kvalifikationer 
med henblik på at fremme kvaliteten og gennemsigtigheden af dette forhold,

støtter Kommissionens hensigt om at:
 støtte medlemsstater ved at fremme samarbejde, udveksling af god praksis og 

afprøvning, blandt andet gennem frivillig kontrol mellem ligeværdige og 
gennem pilotprogrammer inden for rammerne af fællesskabsprogrammerne, 
idet der iværksættes informationsaktioner og høring af udvalgene for den 
sociale dialog, og ved at udvikle støttemateriale og vejledninger,

 etablere en rådgivningsgruppe for den europæiske referenceramme for 
kvalifikationer (bestående af repræsentanter for medlemsstaterne og med 
inddragelse af de europæiske arbejdsmarkedsparter og andre berørte parter, 
alt efter behov) med ansvar for at sikre den overordnede sammenhæng og 
fremme gennemsigtigheden i relateringen mellem kvalifikationssystemerne 
og den europæiske referenceramme for kvalifikationer,

 i samarbejde med medlemsstaterne og efter at have konsulteret de berørte 
parter at vurdere og evaluere de foranstaltninger, der træffes i medfør af 
denne henstilling, herunder rådgivningsgruppens mandat og varighed, og 
efter fem år at aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om de 
opnåede erfaringer og følgerne for fremtiden, herunder om nødvendigt en 
eventuel genovervejelse og revision af denne henstilling, 

 fremme tætte forbindelser mellem den europæiske referenceramme for 
kvalifikationer og nuværende eller kommende europæiske systemer for 
overførsel og akkumulering af kvalifikationer i højere uddannelse og 
erhvervsuddannelse med henblik på at forbedre borgernes mobilitet og 
anerkende læringsresultater.

Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)
Oeil-link Legislative Observatory  - 2006/0163 Procedure file
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Erhvervsuddannelse: sammenlignelighed og 
komplementaritet (ophævelse af Beslutning 

85/368/EØF)

Iter nr. EMPL/6/55818

Dato for meddelelse i EP 15.11.2007

Procedurenummer 2007/0234(COD) I

Retsgrundlag EF-traktatens art. 150, stk. 4

Administrator Liana Margaritopoulou

Ordfører Jan Andersson

PPE: - GUE: 
PSE: IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Skyggeordførere

V/ALE: NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)

Vedtaget i EMPL den 2.4.2008

Antal ændringsforslag

Rådgivende udvalg:

Kontaktperson i Kommissionen

Kontaktperson i Rådet

Tidsplan
Baggrundsinformation I Rådets beslutning blev Kommissionen og medlemsstaterne opfordret til at 

samarbejde ved udarbejdelsen af fællesskabsbeskrivelser for specifikke erhverv 
eller erhvervsområder og at sammenholde de ved erhvervsuddannelse opnåede 
kvalifikationer, som er anerkendt i medlemsstaterne, med de vedtagne 
jobbeskrivelser.

Ifølge beslutningen skulle medlemsstaterne udpege et nationalt 
koordinationsorgan, som spredning af oplysninger om sammenlignelige 
erhvervsfaglige kvalifikationer, og derudover skulle de hvert fjerde år forelægge 
Kommissionen en national beretning om den praktiske gennemførelse af 
beslutningen.

Målet med beslutningen var at give arbejdstagerne mulighed for bedre at udnytte 
deres kvalifikationer til at få adgang til passende beskæftigelse i andre 
medlemsstater.

I dette forslag satte Kommissionen fokus på vanskelighederne i den proces, der er 
fastsat i direktivet, og påpegede, at det gik meget langsomt fremad - i 1990 var der 
kun blevet offentliggjort data om sammenlignelighed af kvalifikationer for fem af 
de 19 udpegede sektorer, dækkende 66 erhverv. Det viste sig også, at beslutningen 
var for ufleksibel til at blive tilpasset til de skiftende behov, som skyldtes 
teknologiens indvirkning på beskæftigelse og jobindhold. Medlemsstaterne opgav 
derfor at gennemføre beslutningen.

Det nuværende forslag går ud på at ophæve beslutning 85/368/EØF med den 
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begrundelse, at der er tale om overflødig lovgivning. Herudover er det 
Kommissionens opfattelse, at beslutningen er blevet overflødig som følge af en 
række nyere effektive instrumenter og initiativer fra EU-niveau, der fremmer 
større gennemsigtighed og gøre det lettere at overføre og udnytte 
læringsresultater, som bl.a. den europæiske referenceramme for kvalifikationer, 
der blev vedtaget i februar 2008.

I lyset af de tvivl med hensyn til beslutning 85/368/EF's effektivitet i forbindelse 
med at nå målet om sammenlignelighed af de ved erhvervsuddannelse opnåede 
kvalifikationer til fordel for arbejdstagere, som søger beskæftigelse i en anden 
medlemsstat såvel som dens manglende fleksibilitet til at tilpasse den konstante og 
hurtige udvikling i kvalifikationer, er ordføreren enig med Kommissionen i at 
ophæve denne beslutning med den begrundelse, at den er overflødig. 

Ordføreren mener, at den europæiske referenceramme for kvalifikationer 
indeholder betydelige fordele for borgere og arbejdsgivere ved, at den kan 
tilskynde til øget mobilitet i forbindelse med arbejde eller læring i hele Europa 
ved at være et instrument for fremme af livslang læring og ved at fremme 
erhvervsuddannelse. Således omfatter EQF mere end og har større mulighed for at 
nå målene i beslutning 85/368/EØF.

Ordføreren anbefaler derfor, at Kommissionens nuværende forslag bør godkendes 
uden ændringer.

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0132/2008
P6_TA(2008)0200
20.5.2008

EP godkendte Kommissionens forslag uden ændringer.
Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)
Oeil-link Legislative Observatory 2007/0234 Procedure file

Europæisk referenceramme for kvalitetssikring Iter nr. EMPL/6/62096

Dato for meddelelse i EP 24.4.2008 

Procedurenummer 2008/0069 (COD)

Retsgrundlag Art. 149, stk. 4 og 150, stk. 4

Administrator Aurel Sava

Ordfører Jan Andersson

PPE: Elisabeth Morin GUE: Jiří Maštálka
PSE: IND/DEM: 
ALDE: Marian Harkin UEN: 

Skyggeordførere

V/ALE: Sepp Kusstatscher NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)

Vedtaget den 10. september 2008

Antal ændringsforslag 41 + 29 COMP + 6 CULT = 76

Rådgivende udvalg: CULT
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Kontaktperson i Kommissionen Joao Delgado joao.delgado@ec.europa.eu
Sophie Weisswange sophie.weisswange@ec.europa.eu
Sophie Weisswange sophie.weisswange@ec.europa.euKontaktperson i Rådet Graham Nequest graham.nequest@consilium.europa.eu

Tidsplan Drøftelse i udvalget: 9.-10. september
Frist for ændringsforslag: 19. september
Behandling af ændringsforslag: 6.-7. oktober:
(vedtagelse CULT-udtalelse) 6-7. oktober
Vedtagelse EMPL: 4.-5. november
Plenarforsamling: 18. december 

Baggrundsinformation De primære brugere af den europæiske referenceramme for kvalitetssikring vil 
være nationale/regionale myndigheder samt offentlige og private organer med 
ansvar for kvalitetssikring og –forbedring. Referencerammen sikrer også øget 
samarbejde mellem de nationale berørte parter og de internationale 
sektororganisationer, der beskæftiger sig med erhvervsuddannelse. Dens 
gennemførelse kræver, at de nationale uddannelsesmyndigheder og andre 
offentlige og private berørte parter frivilligt forpligter sig til at anvende den. 

Medlemmerne af den europæiske referenceramme for kvalitetssikring er formelt 
udpeget af medlemsstater, kandidatlande, EFTA-EØS-lande og organisationerne 
for arbejdsmarkedets parter i Europa. 

Referencerammen omfatter:
1) en kvalitetssikrings- og forbedringscyklus inden for planlægning, 
gennemførelse, evaluering/vurdering og revision af erhvervsuddannelser 
2) overvågningsprocesser, herunder en kombination af interne og eksterne 
evalueringsmekanismer, som i nødvendigt omfang skal defineres af 
medlemsstaterne og 
3) anvendelse af måleredskaber for at dokumentere effektiviteten.

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0438/2008
P6_TA(2008)0627
Enighed ved førstebehandlingen
Vedtagelse: 18.12.2008

Beslutningen indeholder bestemmelser om at:
 øge kvalitetssikrings- og forbedringscyklussen inden for planlægning, 

gennemførelse, evaluering/vurdering og revision af erhvervsuddannelser
 overvåge processer, herunder en kombination af interne og eksterne 

evalueringsmekanismer, som i nødvendigt omfang skal defineres af 
medlemsstaterne 

 måleredskaber anvendes for at dokumentere effektiviteten
 anvendelsen af indikatorer og deskriptorer er udelukkende på frivillig 

basis.
I henstillingen fastsættes, at den nationale tilgang til indførelse af den europæiske 
referenceramme for kvalitetssikring bør være afsluttet senest i 2010.

Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)
Oeil-link Legislative Observatory 2008/0069 Procedure file

Etablering af det europæiske meritoverførselssystem Iter nr. EMPL/6/62098
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for erhvervsuddannelse (ECVET)

Dato for meddelelse i EP 24.4.2008

Procedurenummer 2008/0070(COD)

Retsgrundlag Art. 149, stk. 4 og 150, stk. 4

Administrator Aurel Sava

Ordfører Thomas Mann

PPE: GUE: Jiří Maštálka
PSE: Corina Creţu IND/DEM: 
ALDE: Elspeth Attwooll UEN: 

Skyggeordførere

V/ALE: Sepp Kusstatscher NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)
Antal ændringsforslag 28 + 5 COMP + 10 CULT = 43
Rådgivende udvalg: CULT

Kontaktperson i Kommissionen Joao Delgado joao.delgado@ec.europa.eu1
Michel Aribaud michel.aribaud@ec.europa.eu

Kontaktperson i Rådet Graham Nequest graham.nequest@consilium.europa.eu

Tidsplan Drøftelse i udvalget: 9.-10. september
Frist for ændringsforslag: 19. september
Behandling af ændringsforslag: 6.-7. oktober:
(vedtagelse af CULT-udtalelse) 6-7. oktober
Vedtagelse EMPL: 4.-5. november
Plenarforsamling: 18. december

Baggrundsinformation
Formålet med ECVET er at støtte og fremme tværnational mobilitet og adgang til 
livslang læring i EUD (europæisk erhvervsuddannelse). Den europæiske 
referenceramme for kvalifikationer (EQF) giver en fælles referenceramme, der 
skal tjene som konverteringsnøgle mellem forskellige kvalifikationssystemer og 
deres niveauer, mens ECVET giver en fælles metodisk ramme, som skal lette 
meritoverførsel af læringsresultater fra et kvalifikationssystem til et andet eller fra 
et uddannelsesforløb til et andet.

ECVET forbedrer muligheden for at skifte mellem forskellige 
uddannelsessystemer, fremmer muligheden for at forene selvstændig uddannelse 
og erhvervsuddannelsessystemer og støtter på denne måde lærendes mulighed for 
at opbygge individuelle uddannelsesforløb, der fører til kvalifikationer. 
Gennemførelsen af ECVET bygger på princippet om frivillig deltagelse af 
medlemsstaterne og aktørerne.

Som et enhedsbaseret meritoverførselssystem vil ECVET bidrage til at skabe 
betingelserne for effektive anerkendelses- og meritoverførselsprocesser. 
Gennemførelsen af ECVET bør være en løbende proces, hvor der kræves et 
effektivt og bæredygtigt engagement blandt kompetente institutioner, 
myndigheder, arbejdsmarkedsparter, sektorer og udbydere, og det vil kræve en høj 
grad af synergieffekt mellem initiativer på europæisk, nationalt og sektormæssigt 
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niveau.
Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0424/2008
P6_TA(2008)0628
Enighed ved førstebehandlingen
Vedtagelse: 18.12.2008

Beslutningen giver mulighed for:
 at definere ECVET som et enhedsbaseret meritoverførselssystem
 at bidrage til at skabe betingelserne for effektive anerkendelses- og 

meritoverførselsprocesser
 at gennemføre ECVET som en løbende proces, hvor der kræves et 

effektivt og bæredygtigt engagement blandt kompetente institutioner.
Ifølge henstillingen skal ECVET anvendes fra 2012, navnlig ved at vedtage 
foranstaltninger for gradvis anvendelse af ECVET på erhvervsuddannelse og 
uddannelseskvalifikationer i overensstemmelse med national lovgivning og 
praksis.

Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)
Oeil-link Legislative Observatory 2008/0070 Procedure file
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VII. EU-agenturer
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1. Procedureoversigt

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (ændring af 
forordning (EF) nr. 2062/94)

Iter nr. EMPL/6/22012

Dato for meddelelse i EP 15.9.2004

Procedurenummer 2004/0014(CNS)

Retsgrundlag EF-traktatens artikel 308

Administrator Juan Carlos Perez Navas

Ordfører/rådgivende ordfører Stephen Hughes

PPE: GUE: 
PSE: IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Skyggeordførere

V/ALE: NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)
Rådgivende udvalg: ENVI

Baggrundsinformation Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur blev oprettet i 1994 i Bilbao, Spanien.
Agenturets hovedopgaver er at indsamle tekniske, videnskabelige og økonomiske 
oplysninger og udsende disse oplysninger til medlemsstaterne og Kommissionen 
for at fremme samarbejde og udveksle oplysninger og god praksis mellem 
medlemsstaterne og bistå Kommissionen med at udarbejde 
arbejdsmiljølovgivning.

Agenturet har oprettet et informationsnetværk i hele Europa til at koordinere og 
overføre oplysninger til og fra agenturet.

Ifølge artikel 23 i den eksisterende forordning skal Kommissionen forelægge en 
rapport ledsaget af et forslag til revision af forordningen.

Agenturet har en trepartsbestyrelse, der består af nationale repræsentanter fra 
regeringer, arbejdsgiver- og arbejdstagereorganisationer og Kommissionen. 
Direktøren er agenturets juridiske repræsentant. Agenturet deler trepartsstrukturen 
i bestyrelsen med Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og 
Arbejdsvilkårene i Dublin, Irland, og Det Europæiske Center for Udvikling af 
Erhvervsuddannelse (CEDEFOP) i Thessaloniki, Grækenland.

Bestyrelsen mødes to gange om året for at træffe beslutninger vedrørende 
arbejdsprogrammet og budgettet samt andre strategiske beslutninger, men 
forretningsudvalget træffer hasteforanstaltninger mellem bestyrelsens møder.

Kommissionens ændringer har til formål at præcisere agenturets opgaver ved at 
forbedre dets funktion, tilpasse de ledende organer rolle, hensyntagen til 
udvidelsen og styrke rollen for arbejdsmarkedets parter såvel som samarbejdet 
med andre fællesskabsorganer.

Ordføreren støtter de ændringer, som Kommissionen har foreslået, og dem som 
Rådet har foreslået i form af generelle retningslinjer. Nogle af ændringsforslagene 
gentager de ændringer, der blev vedtaget i Rådet, således at der gives mulighed 
for en åben debat i Parlamentet, mens nogle ændringsforslag er af teknisk karakter 
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eller har til formål at forbedre teksten eller styrke forslagets mål:

a) ligestilling i ledende organer sikres fra de første faser i 
udvælgelsesprocedurerne 

b) gennemsigtighed og effektivitet ved hjælp af en dobbeltkontrol af 
bestyrelsen og forretningsudvalget, fastsættelse af kriterier af 
Kommissionen for direktørstillingen

c) mandatet for formanden og næstformanden for bestyrelsen og 
medlemmerne af forretningsudvalget udvides til tre år for at fremme 
gennemsigtighed og kontinuitet i arbejdet, bestyrelsens årlige møde med 
mulighed for yderligere møder, hvis det er nødvendigt

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument: A6-0092/2005
P6_TA(2005)0147

28.4.2005

Parlamentets prioriteter:
 at udvide agenturets opgaver til at omfatte analysen af de indsamlede 

oplysninger, identifikation af risici, god praksis og fremme af forebyggende 
foranstaltninger

 at medtage arbejdsmarkedets parter som modtagere af oplysninger og 
evaluering, som udarbejdes af agenturet

 at fremme samarbejde og udveksling af oplysninger og erfaringer ved hjælp 
af en systematisk indsamling af oplysninger blandt medlemsstater inden for 
de områder, som agenturet dækker, agenturet vil det formål udarbejde 
harmoniserede statistikker om arbejdsrelaterede ulykker og sygdomme

 at gøre det muligt for agenturet at drage fordel af det samarbejde, som 
Kommissionen allerede har indgået med FN og andre internationale organer

 at fastsætte delene af de nationale netværk og præcisere forholdet mellem 
dem og agenturet

 at præcisere udnævnelsesproceduren til agenturets ledende organer og at 
sikre, at disse udnævnelser er baseret på en ligelig balance mellem mænd og 
kvinder

 at institutionalisere forretningsudvalget og øge dets størrelse såvel som sikre, 
at bestyrelsen informeres rettidigt om forretningsudvalgets aktiviteter og 
beslutninger; bestyrelsen vil navnlig overvåge gennemførelsen af bestyrelsens 
beslutninger

 bedre fastsættelse af bestyrelsens beføjelser; dette organ vil træffe afgørelse 
om agenturets strategiske mål og vil navnlig vedtage budgettet, det fireårige 
løbende program og det årlige program; det vil fastsætte agenturets 
forretningsorden, som vil blive forelagt Europa-Parlamentet og Rådet til 
orientering, hvor den sidstnævnte vil kunne ændre disse regler

 at fastsætte udnævnelseskriterier for agenturets direktør og perioden 
hans/hendes mandat.

Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)
Oeil-link Legislative Observatory  - 2004/0014 Procedure file
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Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og 
Arbejdsvilkårene (ændring af forord. 1365/75)

Iter nr. EMPL/6/22049

Dato for meddelelse i EP 24.5.2004

Procedurenummer 2004/0026(CNS)

Retsgrundlag EF-traktatens artikel 308

Administrator Juan Carlos Perez Navas

Ordfører/rådgivende ordfører Marian Harkin 

PPE: GUE: 
PSE: IND/DEM: 
ALDE: UEN: 

Skyggeordførere

V/ALE: NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)
Rådgivende udvalg:

Baggrundsinformation Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene blev oprettet i 
1975. Instituttet har til opgave at udvikle ideer om leve- og arbejdsvilkårene og 
identificere faktorer, som medfører ændringer. Instituttet har en trepartsbestyrelse, 
der består af nationale repræsentanter fra regeringer, arbejdsgiver- og 
arbejdstagereorganisationer og Kommissionen. Bestyrelsen træffer afgørelse om 
arbejdsprogrammet og budgettet. Den tredelte sammensætning af bestyrelsen er et 
element, som instituttet har til fælles med agenturerne i Bilbao (EU-OSHA) og 
Thessaloniki (CEDEFOP).

Kommissionens forslag har til formål at styrke bestyrelsens strategiske rolle og 
samtidig overføre en række mere administrative opgaver til det allerede 
eksisterende forretningsudvalg, der også vil beskæftige sig med uopsættelige 
spørgsmål i perioderne mellem møderne i bestyrelsen, og formelt anerkende 
forretningsudvalgets rolle i grundretsakten. Desuden er det målet at udarbejde en 
mere fleksibel model for uafhængige eksperters bidrag til instituttets arbejde at 
lade instituttets medarbejdere blive omfattet af Fællesskabets personalevedtægt 
som følge af, at instituttets medarbejdere indtil nu var de eneste, der havde deres 
egen vedtægt.

Ordføreren støtter de ændringer, som Kommissionen har foreslået, og dem som 
Rådet har foreslået i form af generelle retningslinjer. Nogle af ændringsforslagene 
gentager de ændringer, der blev vedtaget i Rådet, således at der gives mulighed 
for en åben debat i Parlamentet, mens nogle ændringsforslag er af teknisk karakter 
eller har til formål at forbedre teksten eller styrke forslagets mål:

a) ligestilling i ledende organer sikres fra de første faser i 
udvælgelsesprocedurerne 

b) mandatet for formanden og næstformanden for bestyrelsen og 
medlemmerne af forretningsudvalget udvides til tre år for at fremme 
gennemsigtighed og kontinuitet i arbejdet bestyrelsens årlige møde med 
mulighed for yderligere møder, hvis det er nødvendigt

c) Instituttets medarbejdere: dette er det eneste fællesskabsagentur, som har 
sin egen vedtægt. I modsætning til Kommissionens forslag, der har til 
formål at anvende instituttets vedtægt på tidligere ansatte medarbejdere 
indtil pensionering, og Fællesskabets vedtægt på medarbejdere, der er 
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ansat efter ikrafttrædelsen af den ændrede forordning, mener ordføreren, 
at instituttet ikke bør have to forskellige sæt vedtægter, men 
harmoniserede betingelser af hensyn til den administrative logik, 
udgifterne og pensionsordninger. Ordføreren foreslår med Rådets accept, 
at Fællesskabets personalevedtægt finder anvendelse på alle instituttets 
medarbejdere.

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument:  A6-0091/2005
P6_TA(2005)0146

28.4.2005

Parlamentets prioriteter:
 fremme af instituttets samarbejde med civilsamfundet, navnlig med ngo'er
 medtagelse af instituttets medarbejdere inden for rammerne af Fællesskabets 

personalevedtægt, idet det var det eneste fællesskabsagentur, som havde sin 
egen vedtægt

 sikring af ligestilling i udnævnelserne til instituttets ledende organer
 institutionalisering af forretningsudvalget og øge dets størrelse såvel som 

sikre, at bestyrelsen informeres rettidigt om forretningsudvalgets aktiviteter 
og beslutninger; bestyrelsen vil navnlig overvåge gennemførelsen af 
bestyrelsens beslutninger

 sikring af, at medlemmerne af bestyrelsen har én stemme hver
 bedre fastsættelse af bestyrelsens beføjelser; dette organ vil træffe afgørelse 

om instituttets strategiske mål og vil navnlig vedtage budgettet, det fireårige 
løbende program og det årlige program; det vil fastsætte sin forretningsorden, 
som vil blive forelagt Europa-Parlamentet og Rådet til orientering, hvor den 
sidstnævnte vil kunne ændre disse regler

 specificering af de beføjelser, som tildeles direktøren; han vil gennemføre de 
beslutninger og arbejdsprogrammer, som bestyrelsen og forretningsudvalget 
har vedtaget; han vil være instituttets juridiske repræsentant og træffe 
afgørelser i personalesager; han vil sende det program og det fireårige 
løbende program til bestyrelsen med henblik på godkendelse; ved 
fastlæggelsen af programmerne tager han hensyn til udtalelser fra 
fællesskabsinstitutionerne, Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg 

 fastsættelse af kriterier for uafhængige eksperters bidrag til instituttets 
arbejde.

Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)
Oeil-link Legislative Observatory  - 2004/0026 Procedure file

Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut 
(Omarbejdning)

Iter nr. EMPL/6/52295

Dato for meddelelse i EP 24. september 2007
Procedurenummer 2007/0163 (COD)

Retsgrundlag EF-traktatens artikel 150
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Administrator Elena Mainardi/Erika Schulze

Ordfører/rådgivende ordfører Bernard Lehideux (ALDE)

PPE: Gabriela Stauner GUE: Jiří Maštálka

PSE:: Ole Christensen IND/DEM: 
V/ALE: Sepp Kusstatscher UEN: 

Skyggeordførere

NI: 
Status i EMPL (f.eks. første 
drøftelse)

Førstebehandling: Vedtaget den 22.5.2008
Indstilling ved andenbehandling: Vedtaget den 2.12.2008

Antal ændringsforslag

Rådgivende udvalg: JURI

Kontaktperson i Kommissionen Belen Bernaldo-de-Quiros, kontorchef

Kontaktperson i Rådet Andenbehandling: Miroslav Fuchs, Petra Cerna
Tidsplan Behandling af udkast til betænkning: 22.-23. januar 2008

Frist for ændringsforslag                   : 8. februar 2008 kl. 12.00
Behandling af ændringsforslag          : 25.-26. februar 2008
Vedtagelse i EMPL: 2. april 2008
Plenarforsamling: 22. maj 2008

Andenbehandling:
Behandling af udkast til betænkning:     2. december 2008
Vedtagelse i EMPL:                                2. december 2008
Plenarforsamling:                                  16. december 2008

Baggrundsinformation Den 14. maj 2008 opnåede Europa-Parlamentet en aftale med Rådet om teksten til 
den nye forordning. Da der på plenarforsamlingen den 22. maj 2008 blev vedtaget 
ændringer, der var i modstrid med denne aftale, blev der ikke opnået en aftale ved 
førstebehandlingen..

Aftalen følger stort set Kommissionens forslag om at gøre 
erhvervsuddannelsesinstituttets (ETF's) emnespecifikke mandat bredere og 
omfatte udvikling af menneskelig kapital, herunder især uddannelse og 
erhvervsuddannelse i et livslangt perspektiv, såvel som dermed forbundne 
arbejdsmarkedsspørgsmål.

Desuden er erhvervsuddannelsesinstituttets geografiske dækningsområde blevet 
ajourført og justeret under henvisning til EU’s nye instrumenter og prioriteter i 
politikken for forbindelser med tredjelande. I overensstemmelse med 
betænkningen af Lehideux indføres en fleksibel procedure, som gør det muligt for 
instituttet at intervenere i andre lande end dem, der er omhandlet i artikel 1, litra a) 
og b).

Spørgsmålet om EP bør være repræsenteret på den ene eller anden måde i 
bestyrelsen viste sig at være det mest kontroversielle spørgsmål, hvilket 
afspejledes i resultatet af afstemningen den 22. maj 2008 )292 for, 22 imod, 230 
hverken for eller imod), men til sidst blev der nået til et kompromis med Rådet.

Endelig blev den fælles holdning godkendt i EMPL og i plenarforsamlingen uden 
ændringer ved Parlamentets andenbehandling.

I den nye forordning (EF) nr. 1339/2008 om ETF foreskrives i artikel 7 med 
hensyn til bestyrelsen, at Europa-Parlamentet udpegede tre eksperter uden 
stemmeret, som den 26. marts 2009 blev udpeget for en treårig periode.

Herudover vil direktøren blive indkaldt til at afgive en erklæring over for Europa-
Parlamentets kompetente udvalg og besvare spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne 
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(artikel 10).

Resultat af afstemning i 
plenarforsamlingen

Mødedokument

Førstebehandling:
A6-0131/2008
P6_TA(2008)0227
Vedtaget den 22.5.2008 (292 for, 22 imod, 230 hverken for eller imod)

Andenbehandling:
A6-0473/2008
P6_TA(2008)0599
Vedtaget den 16.12.2008

Tidsfrister (gennemførelse, 
udløbsklausul osv.)

Tre eksperter uden stemmeret som den 26. marts 2009 var udpeget af Europa-
Parlamentet for en treårig periode.

Oeil-link Legislative Observatory 2007/0163 Procedure file
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I. TEMAAFDELINGENS ARBEJDE OG OVERSIGT OVER GENNEMFØRTE 
UNDERSØGELSER

Temaafdelingerne er forskningsenheder, som støtter de parlamentariske organer (formanden, 
udvalgene, delegationerne og generalsekretæren) under udførelsen af deres lovgivningsmæssige 
og institutionelle opgaver. Temaafdelingernes rolle har tre aspekter: at yde rettidig specialiseret 
ekstern eller intern rådgivning til alle parlamentariske organer, at hjælpe dem med at udføre den 
forskning, de har behov for, at forvalte budgetterne for ekstern rådgivning i overensstemmelse 
med udvalgenes beslutninger under direktørernes og generaldirektørernes kontrol.
Temaafdelingerne yder en bred vifte af forskningsydelser, som f.eks. notater, undersøgelser, 
konsekvensanalyser, workshopper, ekspertpaneler og emneblade, der er skræddersyede til 
udvalgenes og andre parlamentariske organers behov. Temaafdelingernes administratorer 
deltager i møder i de respektive udvalg for at sikre den tættest mulige overvågning af det 
parlamentariske arbejde. Dette gør det muligt tidligt at konstatere eventuelle forskningsbehov og 
proaktiv fremtidsplanlægning af aktiviteterne. 

Link til undersøgelser, der er foretaget i den sjette valgperiode
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II. BIBLIOTEKET I EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMERS TJENESTE

Bruxelles:
Altiero Spinelli-Bygningen (ASP), Sektor D, 
5. sal
Ext.: 48100, Fax: 02 230 6581

Strasbourg:
Pierre Pfimlin-Bygningen: PFL F0051D
Avislæsesal LOW 01
Ext.: 78100

E-mail: library@europarl.europa.eu Intranet: http://www.library.ep.ec

Biblioteket i medlemmernes tjeneste
Biblioteket bistår medlemmerne, deres assistenter, tjenestemændene ved Parlamentets 
generalsekretariat samt de ansatte i de politiske grupper i deres parlamentariske arbejde. 
Bibliotekets tjenester er kun til intern brug i Europa-Parlamentet.
Bibliotekets tjenester
Biblioteksbriefinger for individuelle medlemmer. Briefingerne består af 2-6 siders 
analyser/sammenfatninger af offentliggjort ekspertinformation. 

Besvarelser af informationsforespørgsler om EU, nationale og internationale emner (se 
ovenstående telefon- og e-mail-henvisning).

Bibliotekets intranet giver adgang til en lang række databaser, såvel kommercielle som andre, 
presseagenturer og andet udvalgt informationsmateriale vedrørende udvalgenes arbejdsområder 
eller andre områder af interesse, herunder en historisk dokumentsamling. Bibliotekets on-line-
katalog er tilgængeligt via intranettet, hvorfra der kan foretages bestillinger.

Vejledning i informationssøgning tilbydes med regelmæssige mellemrum på forskellige sprog 
(InfoSessions). Der tilbydes ligeledes mere specialiseret og individuel vejledning (for yderligere 
oplysninger henvises til intranettet).
Læsesalen er udstyret med bekvemme arbejdsstationer med en række computere, der kan 
anvendes af brugere med et EP-login. Der kan lånes bøger (op til 6 bøger i 4 uger) fra en stor 
samling af bøger om europæiske og andre emner. 

Link til bibliotekets tjenester
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III. KONSOLIDERET VERSION AF KOORDINATORERNES AFGØRELSER

Link til koordinatorernes afgørelser i den sjette valgperiode



PE427.042v01-00 204/226 CM\786091DA.doc

DA

IV. EUROPA-PARLAMENTETS FORRETNINGSORDEN

I henhold til EF-traktatens artikel 199 fastsætter Europa-Parlamentet sin forretningsorden. 
Denne forretningsorden indeholder alle bestemmelser om Europa-Parlamentets interne 
organisation og funktion. Europa-Parlamentet kan til enhver tid ændre sin forretningsorden. 
Forretningsordenen for den syvende valgperiode, som er gældende fra den 14. juli 2009, kan 
findes ved hjælp af nedenstående link.

Europa-Parlamentets forretningsorden offentliggøres med jævne mellemrum i form af et hæfte 
og i Den Europæiske Unions Tidende.

Link til forretningsordenen
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V. EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMERS WEBSTED FOR UDARBEJDELSE 
AF ÆNDRINGSFORSLAG OG BESLUTNINGER

Link til LSU-Kontoret for Medlemmer af Europa-Parlamentet
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VI. ADFÆRDSKODEKS VEDRØRENDE FLERSPROGETHED

De sprogrelaterede rettigheder for Europa-Parlamentets medlemmer er fastsat i Parlamentets 
forretningsorden (artikel 138). Adfærdskodeksen fastsætter gennemførelsesbestemmelserne. Den 
fastsætter også de prioriteter, der skal tages hensyn til, når der ikke er tilstrækkelige sproglige 
ressourcer til at levere alle de tjenesteydelser, der anmodes om.

Adfærdskodeksen vedrørende flersprogethed fastsætter anvendelsen af sprog på de følgende 
områder:

- tolkning (prioritetsrækkefølge, tolkningssystem, sproglig ordning for møder på og uden for 
de sædvanlige arbejdssteder, frister for anmodninger om tolkning) 

- oversættelse og den administrative procedure for dokumenter (prioritetsrækkefølge, 
kategorier af dokumenter, som skal oversættes internt og eksternt, frister, længden på tekster, 
der oversættes). 

Neden for findes et link til den fuldstændige tekst vedtaget af Præsidiet den 17. november 2008.

Link til adfærdskodeksen vedrørende flersprogethed
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VII. FORLIGSHÅNDBOGEN OG RELATEREDE DOKUMENTER

Den fælles beslutningsprocedure er den vigtigste lovgivningsmæssige procedure på europæisk 
plan og en af Europa-Parlamentets vigtigste beføjelser. Den er baseret på princippet om lighed 
mellem Parlamentet og Rådet som medlovgivere og finder for øjeblikket anvendelse på 44 
områder inden for Fællesskabets aktiviteter.

Forligsproceduren anvendes i forbindelse med tredjebehandlingen i den fælles 
beslutningsproceduren, når Parlamentet og Rådet ikke har været i stand til at nå til enighed ved 
første- eller andenbehandlingen. De to medlovgivere afholder direkte forhandlinger i 
Forligsudvalget. De bør i forhold til strenge tidsfrister nå til fuld enighed i form af et fælles 
udkast, hvis det relevante forslag fra Kommissionen skal blive til lovgivning.

Når der er blevet nået til enighed i det særligt indkaldte Forligsudvalg, har Parlamentet (ved 
tredjebehandlingen i plenarforsamlingen) og Rådet seks uger til at godkende teksten.
Forligsudvalget er sammensat af medlemmer af Rådet eller deres repræsentanter og et 
tilsvarende antal medlemmer fra Parlamentet, som udgør EP's delegation.

Link til Conciliations and Codecisions
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VIII. KOMITOLOGIHÅNDBOGEN OG RELATEREDE DOKUMENTER

Den nye ramme, som blev indført med komitologiafgørelsen fra 2006, har grundlæggende 
ændret den lovgivningsmæssige og politiske situation for Europa-Parlamentet og 
komitologi, hovedsagelig som følge af den nye forskriftsprocedure med kontrol. Den har 
startet processen med at fjerne det demokratiske underskud, som komitologien havde 
skabt, idet den giver mulighed for Parlamentet som medlovgiver effektivt at kontrollere de 
foranstaltninger, som er vedtaget for at gennemføre europæisk lovgivning. 

Komitologi er ved at blive et væsentligt aspekt af europæisk integration og medfører, at 
Parlamentet tildeles en betydelig rolle. Det er et spørgsmål, som er under konstant 
udvikling, og Parlamentet bliver nødt til fortsat at tilpasse sine arbejdsmetoder til de 
kommende ændringer. I marts 2009 vedtog Formandskonferencen komitologihåndbogen 
for Europa-Parlamentets medlemmer. De kan nedenfor finde et hyperlink til dette 
dokument. 

***

RÅDETS AFGØRELSE af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af 
de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (1999/468/EF) (Konsolideret tekst) 
(EUT C 255 af 21.10.2006, s. 4) (Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, 
s. 11).

http://www.ipolnet.ep.parl.union.eu/ipolnet/webdav/site/myjahiasite/shared/code/
decision_conseil/decision_du_conseil_2006_da.pdf

ERKLÆRING fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen vedrørende Rådets afgørelse af 
17. juli 2006 om ændring af afgørelse 1999/468/EF om fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (2006/512/EF)

http://www.ipolnet.ep.parl.union.eu/ipolnet/webdav/site/myjahiasite/shared/code/
decision_conseil/declaration/declaration_conseil_2006_da.pdf

AFTALE mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen om gennemførelsesbestemmelser til 
Rådets afgørelse 1999/468/EF, som ændret ved afgørelse 2006/512/EF, om fastsættelse af de 
nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen
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http://www.ipolnet.ep.parl.union.eu/ipolnet/webdav/site/myjahiasite/shared/code/
accord_bilateral/accord_bilateral_sur_la_comitologie_da.pdf

Link til komitologihåndbogen
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IX. AFSTEMNINGSPROCEDURE I UDVALGET

Koordinatorerne godkendte en adfærdskodeks for forberedelse af afstemninger, som er blevet 
ajourført og suppleret efter ikrafttrædelsen af den nye forretningsorden. 

Denne nye ajourførte udgave sendes til koordinatorerne med henblik på deres vurdering og 
godkendelse. Den nuværende udgave skal derfor betragtes som et udkast til informationsformål. 
Medlemmerne vil blive informeret via en meddelelse om den formelle vedtagelse og 
ikrafttrædelse af den nye udgave.

Udkast til godkendelse af koordinatorerne i den nye valgperiode
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X. ARBEJDSMARKEDETS PARTER OG CIVILSAMFUNDETS ORGANISATIONER

EMPL-udvalget har regelmæssig kontakt med arbejdsmarkedets parter og civilsamfundets 
organisationer, idet de yder et særdeles værdifuldt bidrag til udarbejdelse af europæisk 
lovgivning.

DE VIGTIGSTE ARBEJDSMARKEDETS PARTER

1. Businesseurope   http://www.businesseurope.eu/

2. CEEP   http://www.ceep.eu/

3. EFS   http://www.etuc.org/

4. UEAPME   http://www.ueapme.com/

CIVILSAMFUNDETS ORGANISATIONER

EMPL-koordinatorerne mødes med repræsentanterne for den sociale platform to gange årligt og 
drøfter emner af fælles interesse.

Møderne giver mulighed for en uformel drøftelse på grundlag af en dagsorden, som EMPL-
koordinatorerne har vedtaget, efter at den sociale platform har forelagt et forslag. Møderne 
afholdes i Europa-Parlamentets bygninger som regel forud for EMPL-udvalgets møder.

EMPL-udvalgssekretariat er ansvarlig de forberedende kontakter med den sociale platform.

What is Social Platform?

Website Social Platform
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XI. PRÆSENTATION AF AGENTURERNE OG DERES ROLLE UNDER EMPL-
UDVALGETS ANSVARSOMRÅDE

Agenturerne under EMPL-udvalgets ansvarsområde har udarbejdet korte præsentationer af deres 
hovedopgaver og nuværende og kommende arbejdsprogrammer. 

De kan nedenfor finde dokumenter, som er udarbejdet af følgende agenturer:

1 Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 

2 Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse 

3 Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

4 Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut
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Indledning

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) blev oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 
af 18. juli 199458. I den nedennævnte beskrivelse af arbejdsopgaver fastsættes, hvad EU-OSHA 
beskæftiger sig med, og rammen for det flerårige arbejdsprogram.

EU-OSHA er EU's organisation, der er ansvarlig for indsamling, analyse og udbredelse af 
relevante oplysninger, som kan imødekomme behovene hos de personer, der beskæftiger sig 
med arbejdsmiljø.

Beskrivelsen af arbejdsopgaver er suppleret af et visionspapir, der beskriver, hvad EU-OSHA ønsker at 
opnå: 

Det er EU-OSHA's vision at være Europas ekspertisecenter for information om sikkerhed og 
sundhed på arbejdspladsen ved at fremme en forebyggende kultur for at fremme målet om at 
gøre Europas nuværende og kommende arbejdspladser mere sikre, sundere og mere 
produktive.

Det præciseres i disse beskrivelser af arbejdsopgaver og visionspapirer, at EU-OSHA er et 
informationsagentur, som supplerer aktiviteterne i de institutioner, der er ansvarlige for lovgivning, 
håndhævelse, forskning etc. EU-OSHA drager også fordel at have en trepartsstruktur både i dens 
bestyrelse og i planlægningen og gennemførelsen af dets arbejdsprogram. Dette sikre, at alle relevante 
interessenter inddrages fuldt ud, og at arbejdsmarkedets parter har indflydelse på og støtter vore projekter 
og informationskampagner. EU-OSHA støttes også af et net af "repræsentationer". Disse organisationer 
udnævnes af de enkelte regeringer som agenturet officielle repræsentant i det pågældende land, og de er 
normalt den nationale arbejdsmiljømyndighed.  

De seks strategimål i EU-OSHA's strategi 2009-2013 er:
 at øge opmærksomheden om sikkerheds- og sundhedsrisici på arbejdspladsen og deres 

forebyggelse
 at finde frem til god praksis inden for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og fremme 

udveksling heraf
 at forudsige nye og kommende risici for at fremme den forebyggende indsats
 at fremme samarbejdet mellem medlemsstater om udveksling af oplysninger og forskning
 at fremme networking for bedst muligt at anvende midler til arbejdsmiljø i Europa og 

andre steder samt
 at gøre EU-OSHA til det ledende eksempel inden for social- og miljøansvar.

For at nå disse mål er EU-OSHA organiseret i de følgende strategiske aktivitetsområder:
 udvikling af netværket både på det strategiske og operationelle plan (netværkssekretariat)
 indsamling og analyse af oplysninger: 

o identificering af nye kommende risici (det europæiske risikoobservatorium)
o identificering og udveksling af løsninger (god praksis) til sikkerheds- og 

sundhedsproblemer (Enhed for Information om Arbejdsmiljø)
 udbredelse af oplysninger: fremme og kampagneaktiviteter (Enhed for Kommunikation og 

PR)

Hovedprojekter i 2009-2010

                                               
58 Ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1643/95 af 29. juni 1995, forordning (EF) nr. 
1654/2003 af 18. juni 2003 og forordning (EF) nr. 1112/2005 af 24. juni 2005.
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EU-OSHA's strategi, hvor projekter og aktioner fastsættes, afspejler de overordnede mål med 
fællesskabsstrategien for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2007-2012, og indeholder de opgaver, 
som fællesskabsstrategien navnlig anmoder agenturet om at gennemføre.

EU-OSHA's hovedprojekt, som integrerer en lang række forskellige aktiviteter, er kampagnen for en 
sund arbejdsstyrke, som i 2008-2009 fokuserer på risikovurdering 
(http://osha.europa.eu/da/campaigns/hw2008). Over 30 lande deltager i hvad, der nu anerkendes som 
verdens største arbejdsmiljøkampagne.  Kampagnen bygger på en decentral model, hvor agenturet 
tilvejebringer informationsmaterialer, støtte og koordination, og medlemsstaterne kan frit tilpasse 
kampagnen således, at den bedst passer til deres nationale behov og forhold.  Agenturet har udarbejdet et 
væld af kampagnematerialer på 22 sprog, hvoraf over 2 millioner allerede er distribueret.  

Kampagnens succes er resultat af den aktive støtte og samarbejdet med en lang række af interessenter og 
kampagnepartnere, herunder EU-OSHA"s repræsentationer. På europæisk plan er 33 organisationer 
blevet officielle partnere i løbet af kampagnens første år. De består af virksomheder, 
branchesammenslutninger, fagforeninger og ngo'er, og flere organisationer vil tilmelde sig i løbet af 2009.  
Kampagnen støttes også af EU's formandskaber, navnlig med hensyn til medorganisationen af 
kampagnens milepæle som f.eks. den officielle lancering i juni 2008, ceremonien for prisen for god 
praksis i april 2009 og afslutningsarrangementet i november 2009. Det forberedende arbejde for den 
næste kampagne 2010-2011 om "opretholdelse af sikkerhed" er også startet, herunder udarbejdelse af 
informations- og kampagnematerialer.

Agenturet er ved at udvikle et interaktivt risikovurderingsværktøj, der har til formål at bistå SMV'er, når 
de skal foretage en risikovurdering. Der forventes sektorielle tilpasninger med hjælp fra den europæiske 
sociale sektordialogs partnere i deres respektive udvalg. Dette onlineværktøj vil styrke og følge op på 
resultaterne fra kampagnerne om sunde arbejdspladser i 2008-2009 og 2010-2011. 

EU-OSHA gennemfører også via sit europæiske risikoobservatorium omfattende undersøgelser af 
europæiske virksomheder for at finde ud af, hvordan de håndterer sikkerheds- og sundhedsproblemer på 
arbejdspladsen, og hvad der kan gøres for at bistå dem i deres indsats, og hvad er forhindringerne for 
bedre forebyggelse. Undersøgelsen vil give et stort antal oplysninger for at informere og støtte det 
arbejde, som udføres af nationale og europæiske arbejdsmarkedets parter, politikere og dataleverandører. 
Der tages særlig hensyn til, hvordan psykologiske risici håndteres på arbejdspladsen. Undersøgelsen er 
den største af sin art og omfatter alle 27 medlemsstater samt Norge, Schweiz, Tyrkiet og Kroatien. 
Feltarbejdet finder sted i første kvartal af 2009, og de foreløbige resultater vil blive forelagt ved udgangen 
af 2009.  

Et andet vigtigt projekt vil være gennemførelsen af et fremsyn for at identificere nye 
arbejdsmiljørisici, som kan opstå som følge af teknologiske innovationer i løbet af de næste 10 år i 
forbindelse med demografiske, videnskabelige, samfundsmæssige eller økonomiske ændringer. Dette 
arbejde suppleres med forskningsrapporter, som undersøger sikkerheden og sundheden for kvinder på 
arbejdspladsen, selvstændige erhvervsdrivende og redningsmandskaber, der var blandt de spørgsmål, der 
indgik i fællesskabsstrategien 2007-2012.

Det erkendes, at transportsektoren er særdeles farlig, og derfor vil agenturet offentliggøre oplysninger 
om programmer for god sundhed og sikkerhed samt praksis, som behandler hovedspørgsmålene i 
sektoren. Økonomiske incitamenter med henblik på forebyggelse er et vigtigt emne for EU-OSHA, 
navnlig i den nuværende økonomiske situation. Agenturet vil i løbet af 2009 og 2010 offentliggøre 
information om de typer af økonomiske incitamenter, som med størst sandsynlighed forventes at være 
effektive for at fremme sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.  

I fællesskabsstrategien fremhæves også betydningen af at vedtage sundhedsorienterede tilgange til 
arbejde. Agenturet vil støtte dette mål ved at indsamle og udsende information, som kan bidrage til at 
udvikle kampagner for fremme af sundhed på arbejdspladsen i tæt samarbejde med GD SANCO og dets 
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eksisterende netværk. I 2009 følger agenturet en mere målrettet tilgang med at få inddraget personer og 
udsendt information. Tre videoer om HORECA (hoteller, restauranter og catering), bygnings- og 
rengøringspersonale vil blive produceret og fremmet.

En europæisk fotokonkurrence om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen (Hvad er dit billede af 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen?) vil blive lanceret på Europadagen. EU-OSHA vil også i løbet 
af 2009 støtte til en særlig kategori for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen i forbindelse med 
festivalen for dokumentar- og tegnefilm i Leipzig. Det arbejde, som udføres af EU-OSHA's 
pressekontor er også af afgørende betydning for at øge profilen for sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen. I løbet af 2009 gennemføres medie- og kampagneaktioner for at henlede offentlighedens 
opmærksomhed på vore vigtigste projekter som f.eks. rapporter om nye kemiske risici, eller sundhed og 
sikkerhed for rengøringspersonale.

Sammenfattende har EU-OSHA's oplysningskampagner, dataindsamling, forskningsrapporter, udveksling 
af praktiske løsninger mellem medlemsstater og medieaktiviteter det samme formål, nemlig at fremme en 
forebyggelseskultur for at fremme målet om at gøre Europas nuværende og kommende arbejdspladser 
mere sikre, sundere og mere produktive.
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Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse

Fremme af en europæisk politik for erhvervsuddannelse

Vore borgeres kvalifikationer og kompetence udgør kernen i Europas økonomi og 
samfund og vigtig vækstfaktor. Erhvervsuddannelse spiller en vigtig rolle for Europas 
bestræbelser på at placere sig selv i verdensøkonomien og med succes reagere på de 
sociale udfordringer, som Europa er stillet over for. 

CEDEFOP er EU's agentur, som beskæftiger sig med erhvervsuddannelse i EU. 
CEDEFOP støtter Kommissionen, medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter - som 
alle er repræsenteret i dets bestyrelse - med at udvikle og gennemføre politikken for 
erhvervsuddannelse (EUD).  

Agenturet gennemfører anvendt forskning og komparative analyser af spørgsmål, 
tendenser og udfordringer inden for EUD. Det fremmer ved at skabe et ekspertmæssigt 
og uafhængigt europæisk perspektiv udviklingen af fælles principper, tilgange og 
værktøjer til fælles formål. Agenturet fungerer også som et forum for at fremme en 
gensidig læreproces, hvor forskellige grupper af politikere, arbejdsmarkedets parter, 
forskere og aktører kan drøfte ideer og forslag til politikker og forskning. 

CEDEFOP fokuserer i alle sine hovedaktiviteter på at fremskaffe oplysninger, som kan 
udgøre et solidt grundlag for udformning af politikker. Nogle af disse aktiviteter omfatter 
følgende: 

- Analyser af kvalifikationsbehov fokuser på, hvilke erhverv og faglige 
kvalifikationer Europa vil have brug for i fremtiden. I sin publikation fra 2008 
Future skills needs in Europe: Medium-term forecast59 dokumenterede centret i 
detaljer den klare tendens (2020), at job kræver højere kvalifikationer og 
henledte opmærksomheden på den faldende efterspørgsel efter lavtuddannede 
arbejdstagere. CEDEFOP har siden 2009 koncentreret sig om regelmæssige 
prognoser over efterspørgsel efter og udbud af kvalifikationer for at bidrage til at 
finde frem til økonomiens behov og mismatch mellem udbuddet af og 
efterspørgsel efter kvalifikationer. Arbejdet er en del af initiativet om nye 
kvalifikationer for nye arbejdspladser, som Kommissionen iværksatte i december 
2008. Ud over at give et generelt overblik over EU's arbejdsmarked undersøger 

                                               
59 Denne publikation kan downlodades fra Cedefops websted www.cedefop.europa.eu
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projektet vedrørende nye kvalifikationer også særlige sektorer - herunder 
turisme, agroindustri og den "grønne" økonomi - og hvad efterspørgselsmønstret 
betyder for forskellige grupper som f.eks. ældre arbejdstagere. 

- Overvågning og rapportering om politikkernes udvikling i EU er en opgave, 
som CEDEFOP har påtaget sig i forbindelse med Københavnsprocessen60. 
Vores rapport om politikker, som udarbejdes hvert andet år, indeholder en 
omfattende analyse af de reformer, som EU's medlemsstater har indført for at 
forbedre deres erhvervsuddannelsessystemer. I rapporten om politikker i 2009, 
Continuity, consolidation and change: Toward a European era of vocational 
education and training, behandler også erhvervsuddannelsen potentielle rolle i 
den nuværende økonomiske krise. Denne publikation kan downloades. 

- Vores triennale forskningsrapport præsenterer politikerne for konklusionerne af 
forskningen i EUD og giver dem ideer til at udforme politikker. Den kommende 
rapport vil fokusere på fordelene ved erhvervsuddannelse for samfundet og 
borgerne.

- CEDEFOP arbejder tæt sammen Kommissionen for at udvikle fælles europæiske 
værktøjer med henblik på at gøre mobilitet til en realitet inden for uddannelse og 
arbejde: 

 CEDEFOP har været bidraget til at udvikle den europæiske 
referenceramme for kvalifikationer, som har til formål at hjælpe borgere til 
at finde frem til de tilsvarende kvalifikationer i andre medlemsstater. Hvis det 
er muligt at sammenligne og få indsigt i kvalifikationer, som er opnået i andre 
lande, vil det skabe tillid mellem udbydere af uddannelse, offentlige 
myndigheder og arbejdsmarkedets parter i de forskellige lande og derfor 
bidrage til støtte mobilitet (jf. Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 
23. april 2008 om etablering af den europæiske referenceramme for 
kvalifikationer for livslang læring).  

 CEDEFOP administrerer Europass-webstedet. Europass hjælper blandt 
andet borgere - hvoraf millioner har anvendt webstedet værktøjer - med at 
oprette et europæisk cv og gøre deres kvalifikationer mere forståelige i 
udlandet.  www.europass.cedefop.europa.eu.  

 Agenturet støtter Kommissionen med at gennemføre fælles europæiske 
politikker om etablering af et europæisk meritoverførselssystem for 
erhvervsuddannelse (ECVET), fælles principper for vejledning og 
rådgivning samt kvalitetssikring inden for erhvervsuddannelse. 

- CEDEFOP koordinerer inden for rammerne Kommissionens program for livslang 
læring (2007-2013) studiebesøgsprogrammet. Dette omfatter korte, men 
meget strukturerede studiebesøg, der er målrettet for specialister inden for 
erhvervsuddannelse og repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, som ønsker 

                                               
60 Se http://ec.europa.eu/education/policies/2010/vocational_en.html
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at få et førstehånds indtryk af, hvordan fælles problemer inden for 
erhvervsuddannelse håndteres i andre lande. (www.studyvisits.cedefop.europa.eu). 

Yderligere ydelser 

CEDEFOP har Europas største specialiserede bibliotek for erhvervsuddannelse. Det 
tilbyder en lang række dokumentationsydelser (kontakt: library@cedefop.europa.eu).  

Gratis publikationer, som kan downloades, et væld af oplysninger om vores projekter og 
nyheder om erhvervsuddannelse på europæisk plan, kan findes på vores websted. 
www.cedefop.europa.eu. 

CEDEFOP er beliggende i Thessaloniki, Grækenland.

Bestyrelsesformand: Juan Menéndez-Valdés

Direktør: Aviana Bulgarelli 
Vicedirektør: Christian Lettmayr 

Kontakt:  info@cedefop.europa.eu
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EUROFOUND – Det Europæiske Institut
til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Notat til medlemmerne af Europa-Parlamentets Udvalg om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Mandat, mål og forvaltningsregler

Eurofound er et europæisk autonomt organ, der blev oprettet i 1975 og er beliggende i Dublin, og har som 
mandat til "at bidrage til planlægning og tilvejebringelse af bedre livs - og arbejdsvilkår gennem 
foranstaltninger til udvikling og udbredelse af viden, der skal fremme denne udvikling"61. Eurofound er 
ledet af en trepartsbestyrelse, som består af repræsentanter fra regeringer, arbejdsgivere og arbejdstagere 
fra hver medlemsstat og repræsentanter fra Kommissionen. Denne trepartsforvaltningsstruktur er 
afspejlet i organisationens arbejde og fremmer den aktive deltagelse af vigtige aktører fra 
arbejdsmarkedet i udviklingen, drøftelsen og udbredelsen af Eurofounds arbejde. Bestyrelsen træffer 
afgørelse om Eurofounds politik, vedtager arbejdsprogrammet og forelægger forslaget til budget.

Eurofound tilvejebringer viden og ekspertise til at støtte politikker til forbedring af leve- og 
arbejdsvilkårene i Europa. Den arbejder primært for fagforeninger, arbejdsgiversammenslutninger, 
nationale regeringer og EU-institutioner i deres bestræbelser på at fremme job- og livskvalitet. Det støtter 
disse vigtige aktører i deres foregribelse og håndtering af ændringer og i udviklingen af bæredygtig 
konkurrenceevne, social integration, social dialog og partnerskab.  

Eurofound gennemfører komparativ forskning og overvågningsaktiviteter for at tilvejebringe data, 
analyser og ekspertise for at bidrage til udformning af EU's politik inden for social- og 
arbejdsmarkedspolitikken. Eurofound har et europæisk netværk af eksperter, som bidrager til at 
vurdere nationale situationer, udarbejdelse af komparative rapporter, casestudies, gennemførelse af store 
enestående paneuropæiske undersøgelser (den europæiske undersøgelse af arbejdsvilkår, den europæiske 
undersøgelse af livskvalitet og undersøgelsen af europæiske virksomheder) og driften af europæiske 
observatorier (Det Europæiske Observatorium for Arbejdsmarkedsrelationer (EIRO), Det Europæiske 
Observatorium for Arbejdsvilkår (EWCO), Det Europæiske Overvågningscenter for Forandringer 
(EMCC) og Den Europæiske Overvågning af Omstrukturering (ERM). Eurofound dækker de 27 
medlemsstater samt kandidat- og tiltrædelseslande.

Eurofound har udviklet samarbejdsaktiviteter med andre EU-agenturer (CEDEFOP, EU-OSHA, ETF, 
EGI, FRA) og sit samarbejde med Eurostat og internationale organisationer som f.eks. ILO og OECD.

                                               
61 Rådets forordning (EØF, EURATOM) nr. 1365/75 af 26. maj 1975. 
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Igangværende arbejde og arbejdsprogram

Blandt de spørgsmål, som Eurofound har undersøgt i de seneste år er: kvalitet af arbejds- og 
beskæftigelsesforhold, arbejdets tilrettelæggelse, tilrettelæggelse af arbejdstid, flexicurity, ligestilling, 
livskvalitet, balancen mellem arbejdsliv og privatliv, mangfoldighedsforvaltning, alderdom og arbejde, 
social integration, mobilitet og indvandring til EU, social dialog og udviklingen i forholdet mellem 
arbejdsgivere og arbejdstagere, europæiske samarbejdsudvalg, ændringer og omstrukturering i 
erhvervslivet, sektorielle dimensioner, etc.
Eurofounds arbejde er baseret på fireårige og årlige programmer. Det nuværende fireårige program for 
2009-2012: "Europe arbejder: et bedre og muligheder for alle" er tæt forbundet med Europas 
politiske reaktion på største drivkræfter bag ændringer (globalisering, teknologisk innovation, 
demografiske tendenser og klimaændringer). Forsknings- og kommunikationsaktiviteterne i 2009-2012 er 
opdelt i tre overordnede målområder, som letter en multidimensional tilgang til overvågning og 
analyse af aktiviteter fra et makroperspektiv til det organisatoriske og individuelle plan:

1. Beskæftigelsesvækst og efterspørgsel efter og udbud af arbejdskraft på skiftende arbejdsmarkeder
2. Flere og bedre job og højere produktivitet gennem partnerskab
3. Fremme af social integration og bæredygtig social beskyttelse

De overordnede mål, specifikke målsætninger, samarbejde og partnerskab, forskningsmetoder og 
kommunikationsmål i arbejdsprogrammet for 2009 er direkte tilpasset til dem for 2009-2012. Blandt de 
vigtigste forskningsemner for 2009 er: arbejdsmarkedets tilpasning til strukturændringer, flexicurity, 
forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere og tilrettelæggelse af arbejdet, nye former for ejerskab 
og ledelse af virksomheder, familier og arbejdsliv, social, økonomisk og kulturel integration af 
indvandrere og kvalitetsydelser inden for sundhed og social velfærd.

Information og kommunikation

Eurofound har med sit mandat om at fremme udveksling af information og erfaringer en central 
målsætning om proaktivt at kommunikere og udbrede resultaterne af dets forskning til dets 
hovedmålgrupper: beslutningstagere i fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer i EU og på nationalt 
plan, regeringer og EU-institutioner. Eurofound gennemfører en omfattende kommunikationsstrategi, 
inklusive publikationer og en politik om flersprogethed, web-baseret og audiovisuel udvikling, nationale 
kontakter og EU-kontakter, medierelationer og tilrettelæggelse af arrangementer (fra workshopper på 
projektplan, tematiske seminarer til betydelige egne og fælles konferencer - herunder Foundation Forum, 
som afholdes hvert andet år) i hele Europa med deltagelse af politikere i debatter og udveksling af ideer 
og erfaringer om sociale spørgsmål.

EU-kontakterne sikres ved det arbejde, som udføres af forbindelseskontoret i Bruxelles, der har som sin 
hovedopgave at identificere behovet for information og ekspertise blandt EU's interessenter i Eurofound 
og fastsætte rammer for samarbejde med EU-institutioner for at levere Eurofounds forskningsresultater. 
Forbindelseskontoret i Bruxelles følger nøje Europa-Parlamentets arbejde, navnlig aktiviteterne i 
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og dets medlemmer. Det har regelmæssige 
kontakter med udvalgssekretariatet såvel som udvalgsformanden, gruppekoordinatorerne og 
sekretariaterne for Parlamentets grupper for at komme med - i rette tid - det relevante input og ekspertise 
til udvalgets medlemmer, når de udarbejder beslutningsforslag. Forbindelseskontoret i Bruxelles 
organiserer også seminarer, høringer og arbejdsfrokoster med Europa-Parlamentets medlemmer, som 
tidligere navnlig har værdsat deres deltagelse i disse arrangementer.

Overslag over indtægter, overvågning og evaluering
Eurofound er forpligtet til en arbejdsorganisation, hvor ressourcerne og processer tilpasses til at nå de 
strategiske mål, samtidig med at det er en del af den institutionelle reguleringsmæssige ramme, hvori det 
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opererer som en autonom retlig helhed.

Overslaget for budgettet for 2009-2012 har været gennemført inden for rammerne af kernefinansiering, 
og arbejdsprogrammerne er tilpasset til at tage højde for denne ændring. Eurofound forventer at modtage 
EU-tilskud til aktiviteter i kandidat- og tiltrædelseslande samt nabolande (midler under instrumentet for 
førtiltrædelsesbistand (IPA) og det europæiske naboskabsprogram). I 2009 er det generelle tilskud til 
Eurofound på 19 450 (i 1000 EUR), og de samlede indtægter er på 20 060 (i 1000 EUR). Eurofound 
arbejder med aktivitetsbaseret budgettering (ABB) og ressourceforvaltning. 

Eurofound gennemfører et system for resultatovervågning med klare mål, der skal nås i 
planlægningsperioden. Systemet for resultatovervågning (EPMS) indsamler løbende data i forbindelse 
med Eurofounds mål og giver dermed en kontinuerlig strøm af data til resultatmåling, som vil blive 
anvendt til rettidige ledelsesformål. 

Eurofounds kontinuerlige evalueringsprogram har til formål at opnå en proaktiv, længdemæssig 
vurdering, der er fuldt tilpasset det fireårige arbejdsprogram, som omfatter vurderingsaktiviteter og 
tilvejebringer data og resultater, som støtter ledelsens beslutningstagning.

Eurofound
04/2009



PE427.042v01-00 222/226 CM\786091DA.doc

DA

Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut

Hjælpe lande med at udvikle sig via uddannelse

Om ETF
Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) er et af Den Europæiske Unions (EU's) agenturer. Vi 
hjælper EU's partnerlande med at reformere deres uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer for 
dermed at udnytte det fulde potentiale af deres befolkninger.  

Vi er finansieret ved hjælp af EU's programmer for eksterne forbindelser. Alt vores arbejde har til formål at 
maksimere deres investeringer i reformer af uddannelse og erhvervsuddannelse i partnerlande i 
overensstemmelse med EU's politikker for eksterne forbindelser.

Vi mener, at en helhedsorienteret tilgang til læring - en som omfatter alle aspekter ved uddannelse og 
erhvervsuddannelse i hele individets levetid - er den bedste måde at hjælpe overgangsøkonomier på med 
at øge deres velstand, skabe bæredygtig vækst og tilskynde til social integration. 

Vores arbejde værdsættes af EU som følge af vores forståelse for reformforholdene, vores netværk af 
eksperter og vores hurtige fleksible svar på anmodninger. Som et EU-agentur er vi omfattet af samtlige af 
Kommissionens kontrolstandarder.

Europa-Parlamentet vedtog den 16. december 2008 et forslag fra Kommissionen om at udvide ETF's 
mandat. Forordning (EF) nr. 1339/2008 udvidede aktivitetsområdet til udvikling af menneskelige 
ressourcer, navnlig uddannelse og erhervsuddannelse med henblik på livslang læring.  Den nye 
forordning giver desuden ETF mulighed for at arbejde i andre tredjelande end de partnerlande, som er 
omfattet af førtiltrædelses- og naboskabspartnerskabsinstrumenterne.     

Europa-Parlamentet har udnævnt tre eksperter til at deltage i møderne i ETF's bestyrelse.

Vores tilgang
ETF anser uddannelse og erhvervsuddannelse som en del af et samlet uddannelsessystem. Vi hjælper 
vores partnerlande med at modernisere 
deres uddannelses- og 
erhvervsuddannelsessystemer - ved at 
give deres befolkninger kvalifikationer og 
yderligere kompetencer til at deltage i 
dynamiske økonomier og samfund.

Uddannelse plejede at være at hjælpe 
personer med at erhverve særlige 
kvalifikationer til arbejdsmarkedet. 
Uddannelse blev også betragtet som en 
række af separate faser fra barndom til 
voksenlivet.
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I den nuværende hurtigt ændrede verden er det ikke holdbart med denne begrænsende synsvinkler -
navnlig når det drejer sig om at tackle de enorme sociale og økonomiske udfordringer, som vores 
partnerlande ofte er stillet over for. 
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Hvad vi laver
Vi arbejder på projekter i partnerlande for at reformere erhvervsuddannelses-, uddannelses- og 
beskæftigelsessystemer: Områderne omfatter: 

 Iværksætterkultur

 Kvalifikationer

 Kønsapekter, integration og ligestilling

 Ledelse og gennemsigtighed

 Beskæftigelsesegnethed og 
konkurrenceevne

 Teknologi i en læringsproces

 Migrationspolitik

 Kvalifikationer til fattigdomsbekæmpelse

 Livslang læring

 Undervisning og læring

Mere generelt søger vi at:

 fremskaffe oplysninger, yde rådgivning og bistand til Det Europæiske Fællesskab med at udvikle 
politikker for menneskelige ressourcer i partnerlande 

 bistå berørte parter i partnerlande med at opbygge kapacitet inden for udvikling af menneskelige 
ressourcer 

 bistå med at yde fællesskabsbistand til berørte parter i partnerlande 

 tilskynd til netværksdannelse og udveksling af oplysninger, erfaringer og god praksis - både 
mellem EU og partnerlande og blandt partnerlande. 

Hvem vi samarbejder med

ETF samarbejder med landene omkring EU inden for rammerne af EU's programmer for eksterne 
forbindelser: 

 Den europæiske naboskabspolitik giver mulighed for et privilegeret partnerskab, som bygger på 
en gensidig forpligtelse til fælles værdier. Den anvendes over for EU's nærmeste naboer (land-
eller søgrænser) - Algeriet, Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Egypten, Georgien, Israel, Jordan, 
Libanon, Moldova, Marokko, Syrien, Tunesien, Ukraine, Vestbredden og Gazastriben. Der findes 
også et tilsvarende partnerskab med Rusland.

 Udvidelsesprocessen hjælper lande med at gøre sig klar til at tiltræde EU. For øjeblikket drejer det 
sig om Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik 
Makedonien, Montenegro, Serbien, Kosovo og Tyrkiet.

Vi arbejder også med udviklingslande i Centralasien, navnlig Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, 
Turkmenistan og Usbekistan. EU kan i fremtiden anmode om støtte til andre lande ud over disse.

Fakta og tal
Samlet befolkning på 570 637 000 i partnerlande
29 partnerlande
I gennemsnit bruger EU-borgere fire år mere på uddannelse end borgere i partnerlande
16 % af befolkningen i partnerlande er arbejdsløse
ETF blev oprettet i i Torino
70 % af EU's befolkning er tilhænger af et særligt partnerskab med nabolande
1 ud af 10 voksne i partnerlande er analfabeter
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Yderligere oplysninger
Se vores websted www.etf.europa.eu for oplysninger om vores aktiviteter, job- og 
udbudsmuligheder.
For andre spørgsmål kontakt
ETF Communication Unit
European Training Foundation
E-mail: info@etf.europa.eu
Tlf: +39 011 6302222
Fax: +39 011 6302200
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XII. RAMMEAFTALE MELLEM KOMMISSIONEN OG EUROPA-PARLAMENTET

Europa-Parlamentet godkendte den 26. maj 2005 den nye rammeaftale om forbindelserne 
mellem Parlamentet og Kommissionen. Den nye rammeaftale omfatter vigtige spørgsmål om, 
hvordan Parlamentet godkender nye kommissærer, hvordan Kommissionens formand behandler 
mulige interessekonflikter og sikrer større gennemsigtighed i ekspertgrupper, som rådgiver 
Kommissionen.

Aftalen indeholder også en forpligtelse til regelmæssige møder mellem Parlamentets
Formandskonference og Kommissionens formand eller næstformand.

Aftalen findes i bilag XII i Europa-Parlamentets forretningsorden:

Link til rammeaftalen


