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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om et effektivt arbejdstilsyn som middel til at forbedre arbejdsvilkårene i Europa
(2013/2112(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Union, særlig præamblen og artikel 3 og 6,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), særlig 
artikel 6, 9, 145, 151, 152, 153, 154, 156, 159 og 168,

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig 
artikel 1, 3, 27, 31, 32 og 33,

– der henviser til den europæiske socialpagt af 3.maj 1996, særlig afsnit I og afsnit II og 
artikel 3,

– der henviser til ILO's grundlæggende arbejdsbestemmelser, ILO's konventioner og 
anbefalinger angående arbejdsforvaltning og arbejdstilsyn (konvention nr. 81 og nr. 129), 
der udgør en international reference, når det drejer sig om at sikre gennemførelse af de 
retlige bestemmelser om arbejdsvilkår og beskyttelse af arbejdstagere,

– der henviser til ILO's konvention nr. 143 om vandrende arbejdstagere (1975) og ILO's 
supplerende bestemmelser om indvandrere, hvorefter der bør vedtages alle nødvendige og 
passende foranstaltninger for at sætte en stopper for ulovlig indvandring med henblik på 
beskæftigelse samt ulovlig ansættelse af indvandrere; der endvidere henviser til 
bestemmelserne, der sigter på at gennemføre administrative, civil- og strafferetlige 
sanktioner for ulovlig ansættelse af indvandrere,

– der henviser til ILO’s dagsorden for anstændigt arbejde, 

– der henviser til ILO’s konventioner og henstillinger på området for sundhed og sikkerhed 
på arbejdspladsen,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1338/2008 af 16. 
december 2008 om fællesskabsstatistikker over folkesundhed og arbejdsmiljø1,

– der henviser til Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af 
foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet 
(rammedirektiv)2 og til dets særdirektiver,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 
om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden3,

– der henviser til resolutionen fra Rådet og repræsentanterne for medlemsstaterne, vedtaget 

                                               
1 EUT L 354 af 31.12.2008, s. 70.
2 EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1.
3 EUT L 299 af 18.11.2003, s. 9.
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af Rådet den 22. april 1999, om en adfærdskodeks for bedre samarbejde mellem 
medlemsstaternes myndigheder om bekæmpelse af grænseoverskridende bedrageri i 
forbindelse med sociale sikringsydelser og -bidrag samt sort arbejde og om 
grænseoverskridende tilrådighedsstillelse af arbejdstagere1,

– der henviser til Rådets direktiv 1999/85/EF af 22. oktober 1999 om ændring af direktiv 
77/388/EØF, for så vidt angår muligheden for forsøgsvis at anvende en nedsat momssats 
for arbejdskraftintensive tjenesteydelser2,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/52/EF om 
minimumsstandarder for sanktioner og foranstaltninger over for arbejdsgivere, der 
beskæftiger tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold3,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 24. oktober 2007 benævnt "Øget indsats til 
bekæmpelse af sort arbejde" (KOM(2007)0628),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 24, oktober 2007 om resultatet af den 
offentlige høring om Kommissionens Grønbog "Modernisering af arbejdsretten med 
henblik på tackling af det 21. århundredes udfordringer" (KOM(2007)0627),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 benævnt ”Europa 2020 - En 
strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" (KOM(2010)2020) og til sit 
primære formål om at øge beskæftigelsesfrekvensen til 75 % inden udgangen af dette årti i 
Den Europæiske Union,

– der henviser til sin beslutning af 15. december 2011 om midtvejsevalueringen af den 
europæiske strategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2007-20124,

– der henviser til sin beslutning af 9. oktober 2008 om øget indsats til bekæmpelse af sort 
arbejde5,

– der henviser til sin beslutning af 23. maj 2007 om fremme af anstændigt arbejde for alle6,

– der henviser til sin beslutning af 11. juli 2007 om modernisering af arbejdsretten med 
henblik på tackling af det 21. århundredes udfordringer7,

– der henviser til sin beslutning af 26. oktober 2006 om gennemførelse af direktiv 96/71/EF 
om udstationering af arbejdstagere8, 

– der henviser til sin beslutning af 26. marts 2009 om virksomheders sociale ansvar i 
internationale handelsaftaler9,

                                               
1 EFT C 125 af 6.5.1999, s. 1.
2 EFT L 277 af 28.10.1999, s. 34.
3 EUT L 168 af 30.6.2009, s. 24. 
4 EUT C 168E af 14.6.2013, s. 102.
5 EUT C 9E af 15.1.2010, s. 1.
6 EUT C 102E af 24.4.2008, s. 321.
7 EUT C 175E af 10.7.2008, s. 401.
8 EUT C 313E af 20.12.2006, s. 452.
9 EUT C 117E af 6.5.2010, s. 176.
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– der henviser til integrerede retningslinjer for vækst og beskæftigelse (2008-2010) 
(KOM(2007)0803),

– der henviser til Rådets henstilling af 22. december 1995 om harmonisering af midlerne til 
bekæmpelse af ulovlig indvandring og ulovlig beskæftigelse1,

– der henviser til Rådets henstilling af 27. september 1996 om bekæmpelse af ulovlig 
beskæftigelse af tredjelandsstatsborgere2,

– der henviser til rapporten fra Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og 
Arbejdsvilkårene (EUROFOUND) om bekæmpelse af sort arbejde i EU,

– der henviser til det særlige Eurobarometer om sort arbejde,

– der henviser til undersøgelsen “ ICENUW – Implementing Cooperation in a European 
Network against undeclared work” (2010),

– der henviser til undersøgelsen “CIBELES:   Convergence of Inspectorates building a 
European Level Enforcement System”,

– der henviser til undersøgelsen om “Indirekte målemetoder for sort arbejde i EU” (2010),

– der henviser til undersøgelsen om “Gennemførlighed af oprettelsen af en europæisk 
platform for samarbejde mellem arbejdstilsyn og andre relevante overvågnings- og 
håndhævelsesorganer med henblik på at forebygge og bekæmpe sort arbejde” (2010, 
Regioplan),    

– der henviser til Domstolens dom af 19. december 2012, C-577/10, Europa-Kommissionen 
mod Kongeriget Belgien, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 
(A7-0000/2013),

A. der henviser til, at arbejdstilsyn spiller en væsentlig rolle i beskyttelse af 
arbejdstagerrettigheder, i forebyggelse af uretmæssige arbejdsgiverpraksisser og i fremme 
af en retfærdig og social økonomisk vækst, idet de bidrager til, at lønudbetalinger og 
socialsikringsbidrag faktisk bliver ydet, og at skatteindtægter og socialsikringskassernes 
indtægter derigennem bliver forhøjet;  

B. der henviser til, at sort arbejde har negative indvirkninger på medlemsstaternes økonomier 
og den europæiske sociale models finansielle bæredygtighed og undergraver 
finansieringen og fordelingen af sociale ydelser og offentlige tjenester; 

                                               
1 EFT C 5 af 10.1.1996, s. 1.
2 EFT C 304 af 14.10.1996, s. 1.
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C. der henviser til, at illegal arbejdskraft lider under sekundære negative følger som mangel 
på adgang til uddannelse, det psykiske pres på grund af frygten for uheld eller afsløring, 
hvilket igen indvirker på virksomhedernes produktivitet og økonomien som helhed; 

D. der henviser til, at sort arbejde er skyld i konkurrenceforvridning på det indre marked, da 
det medfører illoyal konkurrence over for andre stater og virksomheder;  

E. der henviser til, at omfanget af sort arbejde i EU-27 for øjeblikket udgør 18,8 % og i nogle 
stater over 30 % af BNP;

I. Kontrolforanstaltninger på nationalt plan

Principper for effektive arbejdstilsyn

1. fremhæver, at arbejdstilsyn er en offentligretlig opgave, som, såfremt der ikke findes 
tilsvarende instanser, kun må udføres af offentlige og uafhængige ansatte; 

2. henviser til, at alle kategorier af arbejdstagere, hvad enten de er i lønnet beskæftigelse 
eller selvstændige erhvervsdrivende, og uanset status, ansættelsesforhold eller oprindelse, 
hører under de nationale tilsynsmyndigheders kompetencer og skal være garanteret den 
samme beskyttelse; 

3. er af den opfattelse, at arbejdstilsyn kun kan indsættes effektivt, hvis myndighederne råder 
over personalemæssige og finansielle ressourcer;   udtrykker bekymring over, at 
tilsynsmyndigheder i medlemsstaterne er underbemandet;  opfordrer medlemsstaterne til 
at styrke deres arbejdstilsynssystemer; 

4. minder om, at alle medlemsstater har undertegnet og ratificeret ILO-konvention nr. 81 om 
arbejdstilsyn; opfordrer derfor medlemsstaterne til at respektere konventionens principper; 

5. opfordrer medlemsstaterne til, at de i tilfælde af, at der ved tilsynskontrol konstateres 
overtrædelser, beskytter de pågældende arbejdstagere og giver dem mulighed for gratis at 
gøre krav på deres rettigheder;  gør opmærksom på, at sådanne ordninger som 
eksempelvis direkte søgsmålsret for ofret eller ret til kollektivt søgsmål for fagforeninger 
beskytter de berørte arbejdstagere på effektiv vis; 

6. opfordrer medlemsstaterne til at gøre manglende overholdelse af arbejdsvilkår strafbart;

7. henviser til, at en elektronisk sammenkobling af alle deltagende sociale myndigheder, som 
f.eks. i den belgiske ”Crossroads Bank for Social Security”1, og den derved lettede 
dataudveksling mellem alle involverede myndigheder er et nyttigt instrument for nationale
arbejdstilsyn til hurtigt at opnå adgang til de oplysninger, som er nødvendige i 
tilsynsøjemed; 

8. påpeger, at arbejdstilsyn med vandrende arbejdstagere fra EU og tredjelande er forbundet 
med mange problemer, navnlig med hensyn de nationale arbejdstilsyns rolle og 
arbejdsområde;     henviser til, at nationale elektroniske systemer med henblik på 

                                               
1 http://www.ksz.fgov.be/en/international/page/content/websites/international/aboutcbss.html
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obligatorisk forhåndsregistrering af udenlandske arbejdstagere via arbejdsgiverne, som 
eksempelvis det belgiske ”LIMOSA-system”1, forenkler arbejdstilsynene betragteligt;

9. henviser til, at arbejdsmarkedets parter og især repræsentanter for lønmodtagerne spiller 
en vigtig rolle med henblik på overholdelse af de gældende bestemmelser; anmoder 
medlemsstaterne om at inddrage arbejdsmarkedets parter formelt i arbejdstilsyn; 

10. henviser til, at arbejdstagere i vikaransættelsesforhold sammenlignet med fastansat 
personale ofte er underlagt utilstrækkelige arbejdsvilkår;   anfører, at for at opnå en 
effektiv kontrol af vikaransættelsesforhold skal tilsynspersonernes rettigheder udvides til 
tilsyn med vikarvirksomheder, samtidig med at tilsynet skal omfatte overholdelse af 
tarifordninger og driftsmæssige bestemmelser såsom mindsteløn;  

11. minder om, at arbejdstagere, som leverer tjenesteydelser i hjemmet, ofte arbejder 
uregistreret, men at disse forhold dog ofte ikke hører under de nationale arbejdstilsyns 
kompetenceområde; opfordrer medlemsstaterne til at muliggøre tilsynskontrol i private 
husstande og indføre effektive sanktionsforanstaltninger; 

12. udtrykker bekymring over, at fænomenet med proformaselvstændige er tiltaget drastisk, 
navnlig i byggesektoren;   opfordrer medlemsstaterne til at indføre passende 
tilsynsforanstaltninger til bekæmpelse af proformaselvstændighed, f.eks. ved at fastlægge 
kriterier til at fastslå, hvem der er ansat, og hvem der ikke er. 

Uregistreret erhvervsaktivitet
13. henstiller til de nationale arbejdstilsynsmyndigheder at udarbejde en handlingsplan til 

bekæmpelse af sort arbejde, som afdækker alle former for overtrædelse inden for 
rammerne af lønnet beskæftigelse og selvstændig erhvervsvirksomhed; 

14. er af den holdning, at nationale videreuddannelsesprogrammer for arbejdsinspektører bør 
indeholde specifikke undervisningsmoduler om sort arbejde samt beslægtede emner som 
migration og menneskehandel;    

15. noterer sig, at der er en tendens til mere selvstændig beskæftigelse, outsourcing og 
underentrepriser;  er af den holdning, at systemer med solidarisk hæftelse for 
hovedentreprenører gennem hele kæden af undervirksomheder udgør et effektivt 
instrument til bedre overvågning af kontrakttildelingen, og anser det for nødvendigt, at 
disse systemer indføres i alle medlemsstater;

Arbejdsbeskyttelse – sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

16. henleder opmærksomheden på problemet med gennemførelse af lovgivningen om sundhed 
og sikkerhed på arbejdspladsen for arbejdstagere, der udfører ikke-registrerede aktiviteter; 
understreger, at sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen er en rettighed uanset 
arbejdstagerens eller den selvstændige erhvervsdrivendes status, og at der skal gives 
garanti for denne rettighed gennem bedre anvendelse af den nuværende lovgivning;

                                               
1 https://www.socialsecurity.be/foreign/de/employer_limosa/home.html
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17. kræver en skærpelse af sanktionerne for virksomheder, som ikke overholder deres 
forpligtelser vedrørende arbejdstageres grundlæggende rettigheder, og er af den opfattelse, 
at sanktionerne forbundet hermed skal have så afskrækkende virkning, at arbejdsgivere 
ikke kan opnå nogen fortjeneste ved omgåelse af de gældende bestemmelser for sikkerhed 
og sundhed på arbejdspladsen; 

II. Politiske henstillinger på europæisk plan

Hurtigere og effektivere informationsudveksling på tværs af landegrænser

18. mener, at et godt samarbejde mellem de nationale myndigheder er væsentligt for at sætte 
en stopper for social dumping og sikre en loyal konkurrence på det indre marked;    hilser 
Kommissionens initiativ til oprettelse af en europæisk platform for arbejdsinspektører 
velkommen;

19. anmoder Kommissionen om at indføre et europæisk agentur for grænseoverskridende 
sager vedrørende overtrædelse af regler om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og 
ikke-registreret erhvervsaktivitet, som blandt andet kunne få til opgave at identificere 
postkasseselskaber, kontrollere grænseoverskridende leverandører af tjenesteydelser, 
indføre videreuddannelsesprogrammer, fastslå nye omgåelsesteknikker og organisere 
grænseoverskridende tilsyn;    

20. opfordrer Kommissionen til at indføre et europæisk socialsikringskort, der er sikret mod 
forfalskning, og hvorpå alle relevante oplysninger til kontrol af arbejdsforhold er gemt 
som f.eks. socialforsikring og arbejdstider, og som er underlagt strenge 
databeskyttelsesbestemmelser;  

21. opfordrer Kommissionen til at indføre en europæisk mekanisme for tidlig varsling ved 
overtrædelse af sikkerhed og sundhed på arbejdsmarkedet og i sammenhæng med ikke-
registreret erhvervsaktivitet, som fremmer en hurtig udveksling mellem medlemsstaterne 
og ledsages af en sort liste, for at forhindre krænkelse af arbejdstagernes rettigheder på et 
tidligt tidspunkt;   henviser til, at denne ordning for tidlig varsling kan udformes efter 
samme retningslinjer som den eksisterende europæiske ordning for hurtig varsling for 
forbrugerbeskyttelse (RAPEX);

22. er af den opfattelse, at en europæisk database med oplysninger og fakta om illegal 
beskæftigelse udgør en vigtig europæisk merværdi i bekæmpelsen af ikke-registreret 
erhvervsaktivitet;  

23. henviser til, at nationale kontrolmyndigheders tilsynsrettigheder i udenlandske 
virksomheder indtil videre er yderst begrænsede;   opfordrer til at registrere 
udstationeringsattester A1 i et elektronisk, EU-dækkende register for at muliggøre tilsyn 
med arbejdsforhold i forbindelse med udstationeringer i nationalstaterne; 

Nye lovgivningsinitiativer på EU-plan

24. understreger, at gældende retningslinjer på social- og beskæftigelsesområdet ikke i 
tilstrækkeligt omfang fremhæver aspektet for bedre gennemførelse af og rollen for 
arbejdstilsyn;   anser det for nødvendigt at undersøge gældende retningslinjer på dette 
område og i givet fald at gennemgå disse samt at tage hensyn til rollen for arbejdstilsyn i 
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form af nye lovgivningsinitiativer på social- og beskæftigelsesområdet på en sådan måde, 
at der sikres en effektiv beskyttelse;    

25. kritiserer i forbindelse med gennemførelsesdirektivet til udstationeringsdirektivet 
Kommissionens forslag om at indskrænke nationale tilsynskompetencer gennem 
utilgængelige lister over foranstaltninger;    anser det for vigtigt, at nationale 
arbejdstilsynsmyndigheder kan føre tilsyn med alt, hvad de anser for vigtigt; 

26. opfordrer Kommissionen til at foreslå et direktiv, som muliggør omfattende tilsyn af 
arbejdsformidlinger – til dette formål certificeres formidlingsfirmaer, som skal registrere 
deres formidlingsaktiviteter hos en central instans;   

27. opfordrer Kommissionen til under hensyntagen til nærhedsprincippet at foreslå et direktiv, 
som støtter arbejdsinspektørers rolle og fastlægger europæiske normer for arbejdstilsyn;   

28. henviser til, at der sker en gennemførelse af konkurrencepolitik på europæisk plan; anser 
det for nødvendigt efter samme model at integrere foranstaltninger til bekæmpelse af 
social dumping i EU-traktaten, som giver Kommissionen beføjelser til at gennemføre 
disse foranstaltninger;    er af den opfattelse, at disse beføjelser ligeledes skal omfatte 
pålæggelse af sanktioner mod virksomheder, sådan som det er tilfældet i 
konkurrencelovgivningen;   

29. anser det for vigtigt, at de bestemmelser, som Kommissionen har indført mod social 
dumping, indarbejdes i en bindende retsakt;   anser det for nødvendigt at indføre et 
europæisk arbejdstilsyn for at gennemføre disse beføjelser; 

30. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og de nationale 
parlamenter.
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BEGRUNDELSE

De økonomiske og sociale ændringer de sidste årtier har indvirket drastisk på arbejdslivet. 
Globaliseringen af verdensøkonomien har haft negative følger for de traditionelt sikre og 
retfærdige arbejdsmarkedsforhold. Beskæftigelseskvaliteten i Europa lider under 
underentrepriser, outsourcing, social usikkerhed, arbejdsintensivering og
beskæftigelsesusikkerhed. 

Denne forringelse af ansættelsesvilkårene ledsages af fænomenet med manglende 
overholdelse af beskæftigelseslovgivning og arbejdstagerrettigheder.  EU bliver i stigende 
grad konfronteret med sort arbejde og undergrundsøkonomi.

Mens undergrundsøkonomien bremser et samfunds udviklingsperspektiver, frembringer ikke-
registreret arbejde en kategori af marginaliserede arbejdstagere, som højst sandsynligt vil 
støde på økonomiske og sociale vanskeligheder. Uden en indtægt og en social sikringsordning 
har illegale arbejdstagere problemer med familie- og fremtidsplanlægning, idet det bliver 
svært at opfylde basale behov, såsom at finde en bolig.  De kan ikke yde noget bidrag og kan 
således ikke i fuldt omfang nyde godt af sociale sikringssystemer, samtidig med at de 
sædvanligvis tjener mindre i deres beskæftigelse. Dette forhold udgør ikke blot en trussel mod 
den enkelte person, men også mod de registrerede arbejdstageres lønninger, som skal 
konkurrere med lavere betalinger.

Ikke-registreret arbejde og undergrundsøkonomi har skadelige konsekvenser for økonomien 
som helhed, idet de indvirker på kvaliteten af varer og tjenesteydelser samt virksomhedernes 
produktivitet, og idet de fremmer illoyal konkurrence på det indre marked, fordi 
skatteindtægter går tabt på grund af skattesvig og manglende bidragsbetalinger.  Det har dog 
også en direkte indvirkning på samfundet, idet det vedrører arbejdsvilkår, sikkerhed på 
arbejdspladsen, udnyttelse af sårbare grupper såsom indvandrere, unge, kvinder, 
lavtuddannede eller lavt kvalificerede arbejdstagere, manglende betaling af bidrag til 
nationale sikringsordninger og alt, hvad dette indebærer for pensioner og social beskyttelse.

Sort arbejde udgør også en trussel mod virksomheder. Bedre motiverede arbejdstagere er 
mere produktive og leverer højere kvalitet i arbejdet. Motivationen vokser, ved at man føler 
sig værdsat, retfærdigt behandlet og tryg. Ikke-registrerede arbejdstagere oplever ikke den 
samme værdsættelse, retfærdige behandling og tryghedsfornemmelse som registrerede 
arbejdstagere, foruden at de for det meste har lavere lønninger og er nemme at udskifte.

Navnlig i krisetider, hvor de europæiske regeringer og Europa-Kommissionen opfordrer til 
budgetkonsolidering, er der behov for at tage højde for det faktum, at omfanget af sort arbejde 
er på 18,8 % af det samlede BNP i EU-27 og i visse lande endda overstiger 30 %.
Budgetkonsolidering kan kun lykkes, hvis de offentlige finanser ikke svækkes af, at der 
foregår illoyal konkurrence.

Denne betænkning har til formål at fremhæve arbejdstilsynssystemers rolle i bekæmpelsen af 
sort arbejde i EU. For øjeblikket er arbejdstilsynenes kamp mod sort arbejde forbundet med 
problemer i mange medlemsstater, da der er blevet skåret ned på finansieringen af 
arbejdstilsyn som et omkostningsbesparende tiltag. 
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Derfor fremhæver denne betænkning problemerne, som arbejdstilsyn står overfor i Den 
Europæiske Union, og giver politiske henstillinger til at tackle ikke-registreret arbejde samt 
hjælper tilsynsmyndighederne med at arbejde mere effektivt.

Arbejdstilsyn er en grundlæggende del af arbejdsmarkedsforvaltningen. Et effektivt 
arbejdstilsyn, der er i stand til at tage udfordringerne med et arbejdsmarked i forandring op, er 
et væsentligt element i god styring. Arbejdsinspektører er væsentlige med hensyn til at 
håndhæve arbejdstagerrettigheder, forhindre skrupelløse arbejdsgiveres udnyttelse og fremme 
økonomisk og social udvikling. De bidrager med at virkeliggøre anstændigt arbejde og 
påviser retningen for socioøkonomiske tendenser i samfundet. Den økonomiske krise kan ikke 
fremstå som en hindring, men derimod et incitament til at forbedre og styrke arbejdstilsyn 
med henblik på at sikre beskyttelse af arbejdstagere. 

Betænkningen er opdelt i to dele. For det første sættes der fokus på nationalt niveau, da 
arbejdstilsynsopgaverne stadig udføres af nationale myndigheder.

Ordføreren fastlægger principper for effektive arbejdstilsyn i medlemsstaterne. Betænkningen 
definerer rollen og anvendelsesområdet for arbejdstilsyn. Der lægges vægt på, at enhver 
arbejdstagerkategori skal være omfattet af arbejdstilsyn, hvilket er et overordnet krav.

Endvidere fremhæver den beskyttelse af arbejdstagere, der bliver udnyttet. I mange lande 
har sort arbejdskraft vanskeligt ved at hævde deres rettigheder. Det skal stå klart, at 
udbetaling til beskæftigede prioriteres højere end offentlige indtægter i form af bøder, der 
pålægges arbejdsgiveren, der handler ulovligt.

Endvidere gives der i betænkningen nogle eksempler på bedste praksis i medlemsstaterne, 
hvilket kan medføre en forbedring for arbejdstilsynsmyndigheder i andre lande. I 
bestræbelserne på at bekæmpe ikke-registreret arbejde effektivt har nogle medlemsstater 
indført innovative samarbejdssystemer med andre myndigheder samt registreringssystemer 
for mobile arbejdstagere.

Desuden fremhæves udsatte grupper som selvstændige erhvervsdrivende, vikararbejdere 
eller hushjælpere, hvor sort arbejde er forholdsvist udbredt og skaber vanskeligheder for 
nationale arbejdstilsyn på grund af disse gruppers komplekse beskæftigelsesvilkår. 

For det andet retter betænkningen fokus mod europæisk niveau, idet den fremhæver 
politikhenstillinger til fremme af grænseoverskridende samarbejde mellem de nationale 
myndigheder og lovgivningsinitiativer til at styrke rollen for arbejdstilsyn.

Som et led i bestræbelserne på at skabe et effektivt arbejdstilsyn til at overvåge anvendelsen 
af arbejdslovgivningen har Europa brug for mere end ”blød” lovgivning til at sikre, at 
beskæftigelsen i medlemsstaterne vil blive anstændig, stabil, sund og sikker. Denne 
betænkning forsøger at henlede opmærksomheden til det akutte behov for juridisk bindende 
foranstaltninger til at styrke beskyttelsen af arbejdstagerne og beskæftigelsen og 
gennemførelsen af grundlæggende arbejdstagerrettigheder og sociale rettigheder. Dette er 
nødt til at tage udgangspunkt i en styrkelse af grundlæggende arbejdstager- og sociale 
rettigheder på det indre marked og ved at arbejde på at fremme loyal konkurrence og 
arbejdstageres rettigheder. Dette princip skal forankres i primær EU-lovgivning, hvori der 
skal vedtages en protokol for sociale fremskridt til beskyttelse af grundlæggende sociale 
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rettigheder mod negative følger i forbindelse med nationale reformer og økonomiske 
stramninger.   

En effektiv arbejdsret på EU-plan vil resultere i effektive arbejdstilsyn, der kan styrke de klare 
og bindende principper, som er nedfældet i arbejdslovgivningen. I forbindelse med det indre 
marked, hvor social dumping og udnyttelse af arbejdstagere udgør seriøse problemer, der 
påvirker tusinder af beskæftigede og virksomheders konkurrencedygtighed, navnlig små og 
mellemstore virksomheder, skal der indføres en EU-lovgivning til beskyttelse af 
arbejdstagere, samtidig med at arbejdstilsyn på EU-niveau skal udøve sine aktiviteter med 
henblik på at overvåge og styrke den.  

Et af de primære problemer består i arbejdstilsyn ved grænseoverskridende 
ansættelsesforhold. De nationale myndigheder oplever vanskeligheder med at opnå adgang til 
vigtige oplysninger fra oprindelseslandet samt at forstå ansættelsesforholdet, som ofte er 
inkluderet i en lang kæde af underentrepriser.

Ordføreren bifalder Kommissionens initiativ om at skabe en europæisk platform for 
arbejdsinspektører. Endvidere erkender ordføreren behovet for at indføre supplerende tiltag til 
at tackle sort arbejde i tværnational sammenhæng.

En henstilling går ud på at indføre et europæisk agentur, som tager hånd om alle former 
for grænseoverskridende anliggender på området for arbejdstilsyn. Dette kunne for 
eksempel omhandle kontrol med grænseoverskridende serviceudbydere og 
postkasseselskaber, indførelse af særlige europæiske uddannelsesprogrammer og forvaltning 
af grænseoverskridende tilsyn. 

Et yderligere forslag består i at indføre et europæisk socialsikringskort, hvor alle 
nødvendige oplysninger som arbejdstid eller social sikring er lagret. Dette gør det muligt, at 
arbejdstilsynet kan gennemgå alle nødvendige oplysninger på stedet. I byggesektoren har et 
tilsvarende kort allerede været et pilotprojekt og er derfor allerede blevet testet. Sverige har 
allerede indført dette kort i byggesektoren og oplevede en nemmere og yderst effektiv måde at 
kontrollere arbejdspladser og arbejdsfaciliteter. Inspektører råder over detektorer, som kan 
indlæse oplysningerne på kortet meget hurtigt og uden stort besvær. Luxembourg oprettede et 
lignende system i januar 2013.

Ordføreren foreslår endvidere at indføre en ordning for tidlig varsling, som giver mulighed 
for udveksling af oplysninger mellem de nationale myndigheder i tilfælde af virksomheders 
svig eller benyttelse af ulovlige praksisser. En tilsvarende ordning er allerede blevet etableret 
på området for forbrugerbeskyttelse (RAPEX) og har resulteret i misbrugsforebyggelse.

Derudover er der i betænkningen fastlagt nye mulige lovgivningsinitiativer. Mens den 
europæiske lovgivning og de europæiske institutioner på området for sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen sikrer en effektivere og bedre koordination af arbejdstilsyn på EU-niveau, er 
dette ikke tilfældet på området for arbejdsvilkår og beskyttelse af arbejdstagerrettigheder.

Gennemførelsen af nye direktiver kan tages op til overvejelse for på den ene side at styrke 
arbejdstilsynenes rolle og på den anden side at sikre bedre kontrol af 
arbejdsformidlingskontorer.
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Ordføreren påpeger derudover, at mens der findes en effektiv konkurrencepolitik på 
europæisk plan, som håndhæves på bedste vis af Europa-Kommissionen i tilfælde af 
virksomheders konkurrenceforvridende praksis, sker der ingen håndhævelse af bestemmelser 
på området for bekæmpelse af social dumping på EU-plan.  Betænkningen fastslår, at sort 
arbejde desuden forvrider konkurrencen på det indre marked og bør gøres strafbart. Der 
opfordres derfor til, at der indføres bestemmelser til bekæmpelse af social dumping i 
traktaten, som bemyndiger Kommissionen til at anvende sanktioner med henblik på at 
beskytte disse bestemmelser.

Et andet område, hvor der er behov for EU-lovgivning, er regulering af nye 
beskæftigelsesformer og atypisk beskæftigelse, der fastlægger en klar og bindende definition 
af begrebet arbejdstager på EU-plan, for at bekæmpe en af de mest udbredte praksisser inden 
for omgåelse af arbejdsretten, nemlig maskeret proformaselvstændighed. Dette vil være et 
vigtigt redskab for arbejdstilsyn til at fastslå, hvorvidt virksomheder anvender denne praksis 
ulovligt.


