
PA\884020DA.doc PE475.999v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

2011/0217(COD)

17.11.2011

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om borgernes Europaår 
(2013)
(KOM(2011)0489 – C7-0217/2011 – 2011/0217(COD))

Ordfører for udtalelse: Ilda Figueiredo



PE475.999v01-00 2/13 PA\884020DA.doc

DA

PA_Legam



PA\884020DA.doc 3/13 PE475.999v01-00

DA

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Følelsen af unionsborgerskab hos 
statsborgere i medlemsstaterne styrkes til 
dels af muligheden for beskæftigelse 
andre steder i det indre marked, og derfor 
er retten til at bo og arbejde i et andet EU-
land en grundlæggende bestanddel af 
unionsborgerskabet, som anerkendes i 
traktaterne og udgør en af Unionens 
grundlæggende frihedsrettigheder.

Or. en

Begrundelse

Den frie bevægelighed er en ret, som ikke kan nægtes EU-medlemsstaternes borgere, og den 
omfatter retten til at arbejde, studere og bo i enhver medlemsstat efter eget valg. Heraf følger, 
at der skal skabes alle de nødvendige betingelser for at sikre fri bevægelighed for 
arbejdstagere og deres familier med henblik på at undgå "social dumping". Enhver form for 
forskelsbehandling i det land, hvor sådanne arbejdstagere er beskæftiget, er uacceptabel. Alle 
rettigheder skal sikres, herunder adgang til offentlige ydelser og velfærdsydelser samt faglige 
rettigheder.

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) De rettigheder, som følger af 
unionsborgerskabet, er nedfældet i Den 
Europæiske Unions charter om 

(3) De rettigheder, som følger af 
unionsborgerskabet, er nedfældet i Den 
Europæiske Unions charter om 
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grundlæggende rettigheder. Ifølge 
præamblen til charteret sætter Unionen 
"mennesket i centrum for sit virke med 
indførelsen af unionsborgerskabet og 
skabelsen af et område med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed". I afsnit V i 
charteret anføres borgernes rettigheder, og 
i artikel 45 i charteret anføres, at enhver 
unionsborger har ret til at færdes og 
opholde sig frit på medlemsstaternes 
område.

grundlæggende rettigheder. Ifølge 
præamblen til charteret bygger Unionen 
"på de udelelige og universelle værdier: 
menneskets værdighed, frihed, lighed og 
solidaritet", og den sætter "mennesket i 
centrum for sit virke med indførelsen af 
unionsborgerskabet og skabelsen af et 
område med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed". I afsnit V i charteret anføres 
borgernes rettigheder, og i artikel 45 i 
charteret anføres, at enhver unionsborger 
har ret til at færdes og opholde sig frit på 
medlemsstaternes område, og denne ret 
kan i overensstemmelse med traktaterne 
indrømmes tredjelandsstatsborgere, der 
har lovligt ophold på en medlemsstats 
område.

Or. en

Begrundelse

Som det fremgår af Kommissionens rapport til Rådet om bulgarske og rumænske 
arbejdstageres fri bevægelighed, så har arbejdstagere fra tredjelande, der er lovligt bosat i 
en medlemsstat, og deres familier samme rettigheder som enhver borger, som er bosat i en 
EU-medlemsstat. At udelukke personer i denne kategori fra borgernes Europaår (2013) ville 
udgøre diskrimination og forskelsbehandling på bekostning af personer, der bor i et Europa, 
der betragter sig som værende pluralistisk og multikulturelt.

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Med hensyn til rettighederne for 
vandrende arbejdstagere og fordelene ved 
mobilitet for økonomierne i både EU og
dens medlemsstater er en afgørende 
faktor for effektivt at gennemføre EU-
lovgivning på dette område bevidstgørelse 
af medarbejdere, medlemmer af deres 
familier og interesserede parter om deres 
rettigheder og muligheder samt de 
værktøjer, de har til rådighed for 
udøvelsen af deres bevægelsesfrihed.
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Or. en

Begrundelse

De foreliggende oplysninger til borgerne om deres civile, sociale og beskæftigelsesmæssige 
rettigheder er utilstrækkelige, og dette faktum skaber væsentlige hindringer for den frie 
bevægelighed for arbejdstagere i EU. Borgerne skal informeres ordentligt om deres 
rettigheder, når de flytter til en anden medlemsstat, for ikke at blive udnyttet af 
arbejdsgiverne. 

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Fri bevægelighed og arbejdskraftens 
mobilitet kan især bidrage til at håndtere 
følgerne af de demografiske ændringer på
arbejdsmarkedet og styrke arbejdstagernes 
beskæftigelsesevne og forbedre den 
europæiske industris konkurrenceevne.
Samtidig er fri bevægelighed en 
forudsætning og et incitament for borgerne 
til at udøve en række rettigheder, de er 
sikret i EU-lovgivningen, herunder retten 
til som forbruger at have adgang til varer 
og tjenesteydelser eller rettigheder som 
passagerer og turister. At fremme den fri 
bevægelighed kan derfor forbedre 
borgernes muligheder for at drage fordel af 
det indre marked fuldt ud og samtidig 
være en vigtig drivkraft for vækst.

(7) Fri bevægelighed og arbejdskraftens 
mobilitet kan især bidrage til at håndtere 
følgerne af industrielle forandringer, nye 
arbejdsmønstre og de demografiske 
ændringer på arbejdsmarkedet og styrke 
arbejdstagernes beskæftigelsesevne og 
forbedre den europæiske industris 
konkurrenceevne. Samtidig er fri 
bevægelighed en forudsætning og et 
incitament for borgerne til at udøve en 
række rettigheder, de er sikret i EU-
lovgivningen, herunder retten til som 
forbruger at have adgang til varer og 
tjenesteydelser, rettigheder som passagerer 
og turister eller deres beskæftigelses- og 
fagforeningsrettigheder som 
arbejdstagere, der sikrer, at migranter 
behandles lige og ikke bruges som billig 
arbejdskraft. At fremme den fri 
bevægelighed kan forbedre borgernes 
muligheder for at drage fordel af det indre 
marked, men arbejdskraftens mobilitet bør 
kombineres med beskyttelsen af 
arbejdstagernes socialsikrings- og 
fagforeningsrettigheder og ikke fortolkes 
af visse arbejdsgivere som en mulighed 
for at reducere lønningerne, skære ned på 
den sociale sikring eller generelt at 
forringe arbejdsvilkårene.
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Or. en

Begrundelse

Den frie bevægelighed er en ret, som ikke kan nægtes EU-medlemsstaternes borgere, og den 
omfatter retten til at arbejde, studere og bo i enhver medlemsstat efter eget valg. Heraf følger, 
at der skal skabes alle de nødvendige betingelser for at sikre fri bevægelighed for 
arbejdstagere og deres familier med henblik på at undgå "social dumping" og udnyttelse af 
udenlandske arbejdstagere og deres pårørende. Det er navnlig vigtigt at sikre lige adgang til 
offentlige ydelser og velfærdsydelser samt faglige rettigheder.

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Retten til at færdes og opholde sig frit
på medlemsstaternes område påskønnes 
klart af EU-borgerne som en af de centrale, 
individuelle rettigheder, der knytter sig til 
unionsborgerskabet. Den belyser og 
fremmer bedre forståelse for værdien af 
den europæiske integration og tilskynder 
borgerne til at tage del i udformningen af 
Den Europæiske Union. Når borgerne 
udvider aspekter af deres liv på tværs af 
landegrænser ved at rejse til eller slå sig 
ned i andre medlemsstater, bliver de 
bevidst om de rettigheder, EU-
lovgivningen sikrer dem i 
grænseoverskridende situationer, og kan 
drage fordel af dem. At udøve retten til fri 
bevægelighed og ophold bidrager derfor til 
at gøre unionsborgerskabet en konkret 
realitet i borgernes dagligliv.

(8) Retten til at færdes, arbejde og opholde 
sig frit på medlemsstaternes område 
påskønnes klart af EU-borgerne som en af 
de centrale, individuelle rettigheder og som 
en personlig opgradering på professionelt 
niveau, der knytter sig til 
unionsborgerskabet. Den belyser og 
fremmer bedre forståelse for værdien af 
den europæiske integration og tilskynder 
borgerne til at tage del i udformningen af 
Den Europæiske Union. Når borgerne 
udvider aspekter af deres liv på tværs af 
landegrænser ved at rejse til eller slå sig 
ned i andre medlemsstater, bliver de 
bevidst om de rettigheder, EU-
lovgivningen sikrer dem i 
grænseoverskridende situationer, og kan 
drage fordel af dem. At udøve retten til fri 
bevægelighed og ophold bidrager derfor til 
at gøre unionsborgerskabet en konkret 
realitet i borgernes dagligliv.

Or. en

Begrundelse

Muligheden for at arbejde, studere eller bo i et andet land kan betragtes som en måde til at 
opnå personlig udvikling og forbedring af faglige kvalifikationer på. Men det er nødvendigt at 
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give incitamenter og støtte til skabelse af arbejdspladser med rettigheder i alle 
medlemsstater, således at det at arbejde, hvor man har lyst, kan blive en realitet, og ingen er 
tvunget til at forlade deres hjemland udelukkende på grund af ugunstige forhold. 

Ændringsforslag 6

Forslag til afgørelse
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Selvom retten til fri bevægelighed og 
ophold har solidt rodfæste i den primære 
EU-ret og i betydeligt omfang er blevet 
nærmere reguleret i den afledte ret, er der 
fortsat en kløft mellem de gældende 
retsregler og den virkelighed, borgerne står 
over for i deres dagligdag, når de forsøger 
at udnytte retten i praksis. Ud over 
usikkerheden omkring mobilitetens fordel 
oplever unionsborgerne for mange 
praktiske hindringer i forbindelse med 
arbejde og flytning til et andet sted inden 
for Unionen.

(9) Selvom retten til fri bevægelighed og 
ophold har solidt rodfæste i den primære 
EU-ret og i betydeligt omfang er blevet 
nærmere reguleret i den afledte ret, og på 
trods af EU-programmer, der sigter på at 
fremme den frie bevægelighed for 
arbejdstagere eller den faglige mobilitet,
er der fortsat en kløft mellem de gældende 
retsregler og den virkelighed, borgerne står 
over for i deres dagligdag, når de forsøger 
at udnytte retten i praksis. Ud over 
usikkerheden omkring mobilitetens fordel 
oplever unionsborgerne for mange 
praktiske hindringer og støder ofte på 
vanskeligheder i forbindelse med deres 
nationalitet, sociale og ægteskabelige 
status eller statsborgerskab som følge af 
medlemsstaternes uacceptable juridiske 
og administrative foranstaltninger, som 
ikke følger af EU-bestemmelserne, eller 
som fortolkes på en måde, der strider mod 
EU-lovgivningen, i forbindelse med 
arbejde og flytning til et andet sted inden 
for Unionen.

Or. en

Begrundelse

De foreliggende oplysninger til borgerne om deres civile, sociale og beskæftigelsesmæssige 
rettigheder er utilstrækkelige, og dette faktum skaber væsentlige hindringer for den frie 
bevægelighed for arbejdstagere i EU. Borgerne skal informeres ordentligt om deres 
rettigheder, når de flytter til en anden medlemsstat, for ikke at blive udnyttet af 
arbejdsgiverne. 
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Ændringsforslag 7

Forslag til afgørelse
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) I henhold til EU-rettens 
bestemmelser om arbejdstagernes frie 
bevægelighed må medlemsstaterne ikke 
diskriminere direkte eller indirekte mod 
vandrende EU-arbejdstagere og deres 
familier på grundlag af nationalitet i 
beskæftigelsesrelaterede spørgsmål. EU-
retten giver også vandrende EU-
arbejdstagere ret til ligebehandling med 
hensyn til skat og sociale ydelser, 
medlemskab af fagforeninger, offentlige 
boliger og adgang for deres børn til 
almindelig skoleundervisning og 
erhvervsuddannelse.

Or. en

Begrundelse

As is stated in the Commission's report to the Council on the free movement of Bulgarian and 
Romanian workers1, third-country workers residing legally in a Member State and their 
families have the same rights as any citizen who is resident in an EU Member State. It is 
therefore necessary to ensure all of these people's rights when they move to another Member 
State. Equality of treatment must be guaranteed, especially as regards access to public 
services and social security, trade union rights and family reunion.

Ændringsforslag 8

Forslag til afgørelse
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Eftersom retten til fri bevægelighed 
betydeligt forbedrer den enkeltes liv, er det 
af afgørende betydning, at information om, 
at denne ret findes og om betingelserne for 
at bruge den, er tilgængelig i videst muligt 
omfang. Eftersom alle unionsborgere er 

(11) Eftersom retten til fri bevægelighed 
betydeligt forbedrer den enkeltes liv, er det 
af afgørende betydning, at information om, 
at denne ret findes og om betingelserne for 
at bruge den, er tilgængelig i videst muligt 
omfang. Eftersom alle unionsborgere, 

                                               
1 KOM(2011)0729 af 11.11.2011
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omfattet af denne ret, bør der gøres stadige 
bestræbelser på at oplyse herom.

herunder statsborgere fra tredjelande, der
er lovligt bosat i en medlemsstat, eller 
disses familiemedlemmer samt andre 
familiemedlemmer (f.eks. de facto-
partnere), der ledsager eller slutter sig til 
EU-borgere, er omfattet af denne ret, bør 
der gøres stadige bestræbelser på at oplyse 
herom.

Or. en

Begrundelse

Arbejdstagere fra tredjelande, der er lovligt bosat i en medlemsstat, og deres familier skal 
sikres samme rettigheder som enhver borger, som er bosat i en EU-medlemsstat. At udelukke 
personer i denne kategori fra borgernes Europaår (2013) ville udgøre diskrimination og 
forskelsbehandling på bekostning af personer, der bor i et Europa, der betragter sig som 
værende pluralistisk og multikulturelt. 

Ændringsforslag 9

Forslag til afgørelse
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at gøre det muligt for 
unionsborgerne at træffe velunderbyggede 
beslutninger om, hvorvidt de skal gøre 
brug af retten til fri bevægelighed, er det 
ikke nok bare at skabe øget bevidsthed om 
selve retten til fri bevægelighed. Det er 
også vigtigt, at unionsborgerne er behørigt 
informeret om andre rettigheder, de har i 
henhold til EU-lovgivningen i en 
grænseoverskridende sammenhæng. Denne 
information vil også gøre det muligt for 
dem at udnytte deres rettigheder fuldt ud,
hvis de beslutter sig for at gøre brug af 
retten til fri bevægelighed.

(12) For at gøre det muligt for 
unionsborgerne at træffe velunderbyggede 
beslutninger om, hvorvidt de skal gøre 
brug af retten til fri bevægelighed, er det 
ikke nok bare at skabe øget bevidsthed om 
selve retten til fri bevægelighed. Det er 
også vigtigt, at unionsborgerne er behørigt 
informeret om deres arbejdsmæssige
rettigheder, de har i henhold til EU’s 
arbejdsmarkedslovgivning i en 
grænseoverskridende sammenhæng. Denne 
information vil også gøre det muligt for 
dem at udnytte deres rettigheder fuldt ud
og beskytte deres arbejdstagerrettigheder,
uden forskelsbehandling, således at den 
frie bevægelighed aldrig udnyttes med 
henblik på ulige behandling eller løn- og 
socialdumping.

Or. en
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Begrundelse

Alle arbejdstagere bør informeres om deres rettigheder og især deres beskæftigelsesmæssige 
rettigheder. Arbejdstagerne skal have fuld adgang til oplysninger om deres 
beskæftigelsesmæssige rettigheder i alle medlemsstater. Dette vil forhindre udnyttelse fra 
arbejdsgiverens side, løndiskriminering og social dumping.

Ændringsforslag 10

Forslag til afgørelse
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Borgerne bør også informeres om 
EURES-netværket med hensyn til 
arbejdskraftens mobilitet i EU, især i 
grænseoverskridende regioner, og om dets 
bidrag til at fremme arbejdskraftens 
mobilitet i hele EU ved at give 
information til alle borgere, herunder 
handicappede, der ønsker at arbejde i 
udlandet i en anden medlemsstat, om 
ledige stillinger, om rettigheder og pligter 
i forbindelse med migration, om 
uddannelses- og 
erhvervsuddannelsesmuligheder samt om 
arbejds- og levevilkår.

Or. en

Begrundelse

Den frie bevægelighed er en ret, som ikke kan nægtes EU-medlemsstaternes borgere, og den 
omfatter retten til at arbejde, studere og bo i enhver medlemsstat efter eget valg. EURES-
netværket har potentialet til at fungere som et middel til at overføre oplysninger om 
arbejdstagerrettigheder og jobmuligheder i andre medlemsstater.

Ændringsforslag 11

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– at øge unionsborgernes bevidsthed om, 
hvordan de konkret kan få gavn af 
Unionens rettigheder og politikker, når de 

– at øge unionsborgernes bevidsthed om, 
hvordan de konkret kan få gavn af 
Unionens rettigheder og politikker, når de 
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bor i en anden medlemsstat, og at tilskynde 
til aktiv deltagelse i samfundets fora om 
Unionens politik og spørgsmål

bor og arbejder i en anden medlemsstat, og 
at tilskynde til aktiv deltagelse i 
samfundets fora om Unionens politik og 
spørgsmål

Or. en

Begrundelse

Den frie bevægelighed er en ret, som ikke kan nægtes EU-medlemsstaternes borgere, og den 
omfatter retten til at arbejde, studere og bo i enhver medlemsstat efter eget valg.

Ændringsforslag 12

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– at skabe debat om den fri bevægeligheds 
følger og muligheder som et umisteligt 
aspekt af unionsborgerskabet, især når det 
handler om at styrke samhørigheden i 
samfundet, den gensidige forståelse 
mellem unionsborgerne og båndene 
mellem borgerne og Unionen. 

– at skabe debat om den fri bevægeligheds 
følger og muligheder som et umisteligt 
aspekt af unionsborgerskabet, uden 
forskelsbehandling på grund af 
nationalitet eller etnisk oprindelse, især 
når det handler om at styrke 
samhørigheden i samfundet, den gensidige 
forståelse mellem unionsborgerne og 
båndene mellem borgerne og Unionen.

Or. en

Begrundelse

Arbejdstagere fra tredjelande, der er lovligt bosat i en medlemsstat, og deres familier skal 
sikres samme rettigheder som enhver borger, som er bosat i en EU-medlemsstat. At udelukke 
personer i denne kategori fra borgernes Europaår (2013) ville udgøre diskrimination og 
forskelsbehandling på bekostning af personer, der bor i et Europa, der betragter sig som 
værende pluralistisk og multikulturelt. 
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Ændringsforslag 13

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – stk. 2 – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– at fremme aktiviteter, der har til formål 
at bekæmpe forskelsbehandling på grund 
af nationalitet med henblik på at 
overvinde de fordomme, der har 
indflydelse på borgernes ret til fri 
bevægelighed og deres ret til at arbejde og 
bo i en anden medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

De foreliggende oplysninger til borgerne om deres civile, sociale og beskæftigelsesmæssige 
rettigheder er utilstrækkelige, og dette faktum skaber væsentlige hindringer for den frie 
bevægelighed for arbejdstagere i EU. Borgerne skal informeres ordentligt om deres 
rettigheder, når de flytter til en anden medlemsstat, for ikke at blive udnyttet af 
arbejdsgiverne. 

Ændringsforslag 14

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– konferencer og arrangementer, der har til 
formål at skabe debat og øge bevidstheden 
om betydningen og fordelene ved retten til 
fri bevægelighed og ophold og mere 
generelt borgernes rettigheder som 
unionsborgere

– konferencer og arrangementer, der har til 
formål at skabe debat og øge bevidstheden 
om betydningen og fordelene ved retten til 
fri bevægelighed og ophold og mere 
generelt borgernes rettigheder som 
unionsborgere, herunder rettigheder for 
familiemedlemmer fra tredjelande, der 
ledsager eller slutter sig til EU-borgere, 
der flytter til en anden medlemsstat

Or. en

Begrundelse
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Arbejdstagere fra tredjelande, der er lovligt bosat i en medlemsstat, og deres familier skal 
sikres samme rettigheder som enhver borger, som er bosat i en EU-medlemsstat. At udelukke 
personer i denne kategori fra borgernes Europaår (2013) ville udgøre diskrimination og 
forskelsbehandling på bekostning af personer, der bor i et Europa, der betragter sig som 
værende pluralistisk og multikulturelt.

Ændringsforslag 15

Forslag til afgørelse
Artikel 3 – stk. 1 – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– styrkelse og synliggørelse af den 
flersprogede tjeneste Europe Direct og 
internetportalen Your Europe som de 
centrale elementer i et informationssystem 
med ét enkelt henvendelsessted om 
unionsborgeres rettigheder

– styrkelse og synliggørelse af den 
flersprogede tjeneste Europe Direct og 
internetportalerne Your Europe og 
EURES som de centrale elementer i et 
informationssystem med ét enkelt 
henvendelsessted om unionsborgeres 
rettigheder og information om 
arbejdstageres og deres familiers 
rettigheder i det relevante 
beskæftigelsesland samt initiativer som 
f.eks. "Unge på Vej"

Or. en

Begrundelse

Den frie bevægelighed er en ret, som ikke kan nægtes EU-medlemsstaternes borgere, og den 
omfatter retten til at arbejde, studere og bo i enhver medlemsstat efter eget valg. EURES-
netværket har potentialet til at fungere som et middel til at overføre oplysninger om 
arbejdstagerrettigheder og jobmuligheder i andre medlemsstater.


