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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om effektiva yrkesinspektioner för att förbättra arbetsförhållandena i Europa
(2013/2112(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt ingressen och 
artiklarna 3 och 6,

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 6, 9, 
145, 151, 152, 153, 154, 156, 159 och 168,

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt 
artiklarna 1, 3, 27, 31, 32 och 33,

– med beaktande av den europeiska sociala stadgan av den 3 maj 1996, särskilt del I och 
artikel 3 i del II,

– med beaktande av Internationella arbetsorganisationens (ILO) grundläggande 
arbetsnormer och ILO:s konventioner och rekommendationer om 
arbetsmarknadsförvaltning och yrkesinspektion (konventionerna nr 81 och 129), som är 
internationella referenser som garanterar att bestämmelserna om arbetsförhållanden och 
skydd av arbetstagarna tillämpas,

– med beaktande av ILO:s konvention nr 143 om migrerande arbetstagare (1975) och 
ILO:s tilläggsbestämmelser om migrerande arbetstagare, med föreskrifter om antagande 
av alla lämpliga åtgärder som krävs för att förhindra olaglig invandring där syftet är att 
hitta ett arbete och olaglig anställning av invandrare, samt med beaktande av 
bestämmelserna om administrativa, civilrättsliga och straffrättsliga påföljder för olaglig 
anställning av invandrare,

– med beaktande av ILO:s agenda om anständigt arbete,

– med beaktande av ILO:s konventioner och rekommendationer avseende hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 av den 
16 december 2008 om gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet1,

– med beaktande av rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att 
främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (ramdirektiv)2 och dess 
särdirektiv,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 

                                               
1 EUT L 354, 31.12.2008, s. 70.
2 EGT L 183, 29.6.1989, s. 1.
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2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden1,

– med beaktande av resolutionen från rådet och företrädarna för medlemsstaternas 
regeringar församlade i rådet av den 22 april 1999 om en uppförandekodex för ett 
förbättrat samarbete mellan medlemsstaternas myndigheter i kampen mot 
gränsöverskridande bedrägerier när det gäller socialförsäkringsförmåner och sociala 
avgifter och odeklarerat arbete samt gränsöverskridande uthyrning av arbetskraft2,

– med beaktande av rådets direktiv 1999/85/EG av den 22 oktober 1999 om ändring av 
direktiv 77/388/EEG beträffande möjlighet att på försök tillämpa en reducerad 
mervärdesskattesats på arbetsintensiva tjänster3,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG av 
den 18 juni 2009 om minimistandarder för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för 
tredjelandsmedborgare som vistas olagligt4,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 24 oktober 2007 Kraftfullare 
åtgärder mot odeklarerat arbete (COM(2007)0628),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 24 oktober 2007 om resultaten av 
det offentliga samrådet om kommissionens grönbok En modern arbetsrätt för att möta 
2000-talets utmaningar (COM(2007)0627),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 mars 2010 Europa 2020 – En 
strategi för smart och hållbar tillväxt för alla (COM(2010)2020) och dess överordnade 
mål som är att höja sysselsättningsnivån i EU till 75 procent före årtiondets slut,

– med beaktande av sin resolution av den 15 december 2011 om översynen efter halva tiden 
av den europeiska strategin 2007–2012 för hälsa och säkerhet på arbetet5,

– med beaktande av sin resolution av den 9 oktober 2008 om kraftfullare åtgärder mot 
odeklarerat arbete6,

– med beaktande av sin resolution av den 23 maj 2007 om anständigt arbete för alla7,

– med beaktande av sin resolution av den 11 juli 2007 om en modern arbetsrätt för att möta 
2000-talets utmaningar8,

– med beaktande av sin resolution av den 26 oktober 2006 om tillämpningen av 
direktiv 96/71/EG angående utstationering av arbetstagare9, 

                                               
1 EUT L 299, 18.11.2003, s. 9.
2 EGT C 125, 6.5.1999, s. 1.
3 EGT L 277, 28.10.1999, s. 34.
4 EUT L 168, 30.6.2009, s. 24. 
5 EUT C 168 E, 14.6.2013, s. 102.
6 EUT C 9 E, 15.1.2010, s. 1.
7 EUT C 102 E, 24.4.2008, s. 321.
8 EUT C 175 E, 10.7.2008, s. 401.
9 EUT C 313 E, 20.12.2006, s. 452.
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– med beaktande av sin resolution av den 25 november 2010 om företagens sociala ansvar 
och miljöansvar vid internationella handelsavtal1,

– med beaktande av de integrerade riktlinjerna för tillväxt och sysselsättning (2008–2010) 
(COM(2007)0803),

– med beaktande av rådets rekommendation av den 22 december 1995 om harmonisering av 
åtgärder i kampen mot olaglig invandring och olagligt arbete2,

– med beaktande av rådets rekommendation av den 27 september 1996 om kampen mot 
olaglig anställning av tredjelandsmedborgare3,

– med beaktande av rapporten från Europeiska fonden för förbättring av levnads- och 
arbetsvillkor om kampen mot odeklarerat arbete i EU,

– med beaktande av den särskilda Eurobarometerundersökningen om odeklarerat arbete,

– med beaktande av studien ICENUW - Implementing Cooperation in a European Network 
against undeclared work från 2010, 

– med beaktande av studien CIBELES: Convergence of Inspectorates building a European 
Level Enforcement System,

– med beaktande av studien Indirect measurement methods for undeclared work in the EU
från 2010,

– med beaktande av studien från Regioplan 2010 Feasibility of establishing a European 
platform for cooperation between labour inspectorates and other relevant monitoring and 
enforcement bodies with the aim of preventing and fighting undeclared work, 

– med beaktande av domstolens dom av den 19 december 2012 i mål C-577/10, 
kommissionen mot Konungariket Belgien,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
(A7-0000/2013), och av följande skäl:

A. Yrkesinspektioner är viktiga för skyddet av arbetstagarnas rättigheter, för att förhindra 
oseriöst agerande från arbetsgivarhåll och för att främja en rättvis och social ekonomisk 
tillväxt, i och med att de bidrar till att löner och socialförsäkringsavgifter faktiskt betalas, 
så att både skatteutfallet och försäkringskassornas intäkter ökar.

B. Odeklarerat förvärvsarbete är till skada både för medlemsstaternas ekonomier och för den 
europeiska sociala modellens ekonomiska bärkraft och de urholkar finansieringen och 
fördelningen av sociala förmåner och offentliga tjänster.

                                               
1 EUT C 117 E, 6.5.2010, s. 176.
2 EGT C 5, 10.1.1996, s. 1.
3 EGT C 304, 14.10.1996, s. 1.
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C. Olagligt anställd arbetskraft drabbas av negativa konsekvenser i andra hand, såsom att de 
inte får yrkesutbildning och att de belastas psykiskt med oron för att råka ut för en olycka 
eller att åka fast, vilket i sin tur företagens och hela ekonomins produktivitet blir lidande 
på.

D. Odeklarerat förvärvsarbete snedvrider konkurrensen på den inre marknaden eftersom det 
för med sig illojal konkurrens med andra stater och företag.

E. För närvarande uppgår svartarbetets andel av BNP till 18,8 procent i EU-27, och i somliga 
stater till över 30 procent.

I. Kontrollåtgärder på nationell nivå

Principer för effektiva yrkesinspektioner

1. Europaparlamentet framhåller att yrkesinspektioner är en offentligrättslig uppgift som, 
ifall det inte finns några likvärdiga instanser, får genomföras endast av oberoende 
offentliganställd personal.

2. Europaparlamentet påpekar att alla förvärvsarbetande, antingen de är avlönade eller 
egenföretagare och oavsett rättslig ställning, anställningsförhållande eller ursprung, måste 
omfattas av de nationella kontrollmyndigheternas behörighet och åtnjuta samma skydd.

3. Europaparlamentet anser att effektiva yrkesinspektioner ovillkorligen förutsätter 
tillräckliga ekonomiska och personella resurser hos myndigheterna. Parlamentet uttalar sin 
oro över att medlemsstaternas inspektionsmyndigheter är underbemannade och uppmanar 
medlemsstaterna att stärka sina yrkesinspektionssystem.

4. Europaparlamentet påminner om att alla medlemsstater undertecknat och ratificerat ILO:s 
konvention nr 81 om yrkesinspektion och uppmanar därför medlemsstaterna att följa 
konventionens principer.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att skydda de berörda arbetstagarna om det 
upptäcks missförhållanden vid yrkesinspektioner och låta dem kostnadsfritt hävda sina 
rättigheter. Parlamentet påpekar att förfaranden såsom att offren ges direkt rätt att väcka 
talan eller får möjlighet till grupptalan erbjuder de berörda arbetstagarna ett effektivt 
skydd.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att straffbelägga brott mot bestämmelserna 
om arbetsförhållanden.

7. Europaparlamentet påpekar att ett elektroniskt nätverk med alla medverkande sociala 
myndigheter, till exempel det belgiska Crossroads Bank for Social Security1, som 
underlättat datautbytet mellan alla de medverkande myndigheterna, är till nytta för att 
nationella yrkesinspektioner snabbt ska komma åt de uppgifter de behöver.

8. Europaparlamentet framhåller att det finns många problem med yrkesinspektioner av 
migrerande arbetstagare från EU och tredjeländer, framför allt i fråga om vilken roll och 

                                               
1 http://www.ksz.fgov.be/en/international/page/content/websites/international/aboutcbss.html
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vilket uppgiftsområde de nationella yrkesinspektionerna ska ha. Parlamentet påpekar att 
yrkesinspektionerna går avsevärt lättare om det finns nationella elektroniska system där 
arbetsgivarna är skyldiga att på förhand registrera utländska arbetstagare, såsom det 
belgiska systemet Limosa1.

9. Europaparlamentet påpekar att arbetsmarknadens parter och framför allt arbetstagarnas 
företrädare spelar en viktig roll för att gällande regler ska följas. Parlamentet uppmanar 
därför medlemsstaterna att formellt anknyta arbetsmarknadens parter till 
yrkesinspektionerna.

10. Europaparlamentet påpekar att uthyrd arbetskraft särskilt ofta brukar ha sämre 
arbetsförhållanden än fastanställda och påpekar därför att en effektiv kontroll av 
arbetsförhållandena för uthyrd arbetskraft förutsätter att också bemanningsföretagen får 
inspekteras och att det då också måste kontrolleras att bestämmelserna i kollektivavtal och 
företagsinterna avtal samt om minimilöner följs.

11. Europaparlamentet erinrar om att odeklarerat arbete är särskilt vanligt bland arbetstagare 
som utför hushållsarbete, men att de nationella yrkesinspektionerna inte har någon 
behörighet på detta område. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att möjliggöra 
inspektioner i privata hushåll och införa effektiva sanktionsåtgärder.

12. Europaparlamentet beklagar att det blivit allt vanligare med falskt egenföretagande, 
framför allt inom byggsektorn. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa lämpliga 
kontrollåtgärder mot falskt egenföretagande, till exempel genom att fastställa kriterier för 
vem som är anställd och vem som inte är det.

Odeklarerat förvärvsarbete

13. Europaparlamentet uppmanar de nationella yrkesinspektionsmyndigheterna att utarbeta en 
handlingsplan mot odeklarerat förvärvsarbete, där allt oseriöst agerande inom ramen både 
för avlönat arbete och egenföretagande ska ingå.

14. Europaparlamentet anser att man i de nationella fortbildningsprogrammen för 
yrkesinspektörer bör ta upp odeklarerat förvärvsarbete och närliggande ämnen som 
migration och människohandel.

15. Europaparlamentet konstaterar att trenden alltmer går i riktning mot egenföretagande, 
utkontraktering och anlitande av underleverantörer och anser att utkontrakteringen kan 
övervakas bättre med hjälp av system där huvudentreprenören har ansvar för hela 
underleverantörskedjan. Parlamentet anser att sådana system måste införas i alla 
medlemsstater.

Arbetarskydd – arbetsmiljö

16. Europaparlamentet påtalar problemet med att genomföra arbetsmiljölagstiftningen för 
arbetstagare som utför odeklarerat arbete. Parlamentet understryker att hälsa och säkerhet 
på arbetsplatsen är en rättighet, oavsett om en förvärvsarbetande är anställd eller 

                                               
1 https://www.socialsecurity.be/foreign/de/employer_limosa/home.html
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egenföretagare, och att denna rättighet måste garanteras genom bättre tillämpning av 
gällande bestämmelser.

17. Europaparlamentet yrkar på skärpta påföljder för företag som inte gör rätt för sig i fråga 
om arbetstagarnas grundläggande rättigheter och anser att de här påföljderna måste vara så 
pass avskräckande att arbetsgivare inte har något att vinna på att de kringgår gällande 
arbetsmiljöbestämmelser.

II. Politiska rekommendationer på europeisk nivå

Snabbare och effektivare gränsöverskridande informationsutbyte

18. Europaparlamentet anser det väsentligt med ett bra samarbete mellan de nationella 
myndigheterna för att man ska få slut på den sociala dumpningen och trygga en hederlig 
konkurrens på den inre marknaden. Parlamentet välkomnar att kommissionen tagit 
initiativet till en europeisk plattform för yrkesinspektörer.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta en europeisk byrå för 
gränsöverskridande fall av brott mot arbetarskyddet och odeklarerat förvärvsarbete, med 
uppgift bland annat att utpeka brevlådeföretag, övervaka tjänsteleverantörer med 
gränsöverskridande verksamhet, införa fortbildningsprogram, utpeka nya sätt att kringgå 
gällande bestämmelser och organisera gränsöverskridande kontroller.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa ett förfalskningssäkert europeiskt 
socialförsäkringskort, som skulle lagra alla uppgifter som behövs för kontroll av ett 
arbetsförhållande, såsom socialförsäkring och arbetstider, och som skulle omfattas av 
strikta bestämmelser för uppgiftsskydd.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa en europeisk mekanism för tidig 
varning i händelse av brott mot arbetarskyddet och odeklarerat arbete, till främjande av ett 
snabbt informationsutbyte mellan medlemsstaterna och med stöd av en svart lista, så att 
oseriöst agerande från arbetsgivarhåll kan förhindras på ett tidigt stadium. Parlamentet 
påpekar att denna mekanism för tidig varning kan ta modell av det nuvarande europeiska 
systemet för snabbt informationsutbyte i frågor som rör konsumentskyddet (Rapex).

22. Europaparlamentet anser att en europeisk databas med data och fakta om olaglig 
sysselsättning ger ett viktigt europeiskt mervärde till kampen mot odeklarerat 
förvärvsarbete.

23. Europaparlamentet påpekar att de nationella inspektionsmyndigheterna än så länge har 
starkt begränsade befogenheter att inspektera utländska företag. Parlamentet kräver därför 
att utstationeringsintygen A1 ska införas i ett elektroniskt EU-omfattande register för att 
det ska gå att i nationalstaterna kontrollera arbetsförhållandena för utstationerade 
arbetstagare.

Nya lagstiftningsinitiativ på EU-nivå

24. Europaparlamentet framhåller att de nuvarande direktiven om sociala frågor och 
sysselsättningsfrågor inte i tillräcklig grad låter framgå att yrkesinspektionerna måste 
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genomföras bättre och inte heller vilken roll de spelar. Parlamentet anser att de nuvarande 
direktiven måste granskas i detta avseende och vid behov ses över, liksom också att man i 
nya lagstiftningsinitiativ med relevans för sociala frågor och sysselsättningsfrågor måste 
ta hänsyn till yrkesinspektionernas roll i en sådan form som erbjuder ett verkligt skydd.

25. Europaparlamentet kritiserar inom ramen för direktivet om genomförande av 
utstationeringsdirektivet kommissionens förslag att med hjälp av slutna förteckningar över 
kontrollåtgärder begränsa medlemsstaternas befogenheter att genomföra nationella 
kontroller. Parlamentet anser att de nationella yrkesinspektionsmyndigheterna måste få 
kontrollera allt vad de anser viktigt.

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag till ett direktiv som 
möjliggör en vittgående kontroll av arbetsförmedlingar, så att förmedlingsfirmor 
certifieras och åläggs anmäla sin förmedlingsverksamhet till en central rapportplats.

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, med samtidig respekt för 
subsidiaritetsprincipen, lägga fram förslag om ett direktiv som stöder yrkesinspektörernas 
roll och fastställer europeiska standarder för yrkesinspektioner.

28. Europaparlamentet påpekar att konkurrenspolitiken ju genomförs på europeisk nivå och 
anser att man, med detta som förebild, måste ta med åtgärder mot social dumpning i 
EU-fördraget, förenade med möjlighet för kommissionen att genomdriva dem. 
Parlamentet anser att också rätten att vidta sanktionsåtgärder mot företag bör ingå i dessa 
befogenheter, såsom fallet är i fråga om konkurrensrättens sanktioner.

29. Europaparlamentet anser det viktigt att de bestämmelser som kommissionen infört mot 
social dumpning tas med i en bindande rättsakt. Parlamentet anser att det måste införas en 
europeisk yrkesinspektion för att dessa befogenheter ska kunna omsättas i praktisk 
handling.

30. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.
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MOTIVERING

De senaste årtiondenas ekonomiska och sociala förändringar har en dramatisk inverkan på 
arbetslivet. Världsekonomins globalisering har negativt påverkat traditionellt trygga och 
rättvisa arbetsrelationer. Utkontraktering, utlokalisering, osäkra arbetsförhållanden, 
uppskruvad arbetstakt och bristande anställningstrygghet skadar kvaliteten på sysselsättningen 
i Europa.

När relationerna i arbetslivet undergrävs på det här sättet sker det samtidigt med att 
arbetslagstiftningen och arbetstagarnas rättigheter inte heller respekteras. EU blir alltmer ställt 
inför odeklarerat arbete och den gråa ekonomin.

Medan den gråa ekonomin kringskär ett samhälles utvecklingsmöjligheter skapar odeklarerat 
arbete en kategori av marginaliserade arbetstagare som ytterst sannolikt kommer att få det 
svårt i ekonomiskt och socialt hänseende. Eftersom de som är sysselsatta i odeklarerat arbete 
inte har några garantier vare sig för inkomster eller social trygghet har de svårt att planera en 
familj och en framtid, eftersom de stöter på svårigheter med att tillgodose sina grundläggande 
behov, såsom att skaffa bostad. De kan inte fullt ut bidra till de sociala trygghetssystemen och 
således inte heller dra full nytta av dem och de brukar få lägre löner än annars i branschen. 
Det här är ett hot, inte bara mot den enskilda, utan också mot lönerna för dem som gör 
deklarerat arbete, eftersom de måste konkurrera med mera lågavlönade.

Odeklarerat arbete och den gråa ekonomin är till skada för hela ekonomin, eftersom de 
påverkar kvaliteten på produkter och tjänster, liksom också företagens produktivitet, och 
genom att de gynnar illojal konkurrens på den inre marknaden till följd av skatteflykt och 
obetalda avgifter. Men de påverkar också själva samhället direkt, eftersom de får 
konsekvenser för arbetsförhållanden, arbetarskydd, utnyttjande av utsatta grupper såsom 
invandrare, ungdomar, kvinnor och lågutbildade eller oskolade arbetstagare och dessutom 
leder till att avgifter till nationella försäkringsinstitutioner inte betalas, med allt vad detta för 
med sig för pensionerna och socialskyddet.

Odeklarerat arbete är också ett hot mot företagen. Arbetstagare med hög motivation är mera 
produktiva och gör ett bättre arbete. Och motivation kommer av att man känner sig 
uppmärksammad, rättvist behandlad och trygg. I motsats till dem som arbetar under reguljära 
förhållanden får de som är sysselsatta i odeklarerat arbete varken uppskattning, rättvis 
behandling eller trygghetskänsla. För det mesta har de lägre löner och går lätt att ersätta. 

Särskilt i dessa kristider, när Europas regeringar tillsammans med kommissionen, ropar på 
budgetkonsolidering, bör det ägnas uppmärksamhet åt att det odeklarerade arbetets andel av 
den sammanlagda BNP uppgår till 18,8 procent i EU-27, och i somliga stater till över 
30 procent. Enda sättet att lyckas med budgetkonsolidering är om de offentliga finanserna inte 
förstörts av illojal konkurrens.

Avsikten med detta betänkande är att framhålla yrkesinspektionssystemens roll i kampen mot 
odeklarerat arbete inom EU. För närvarande är yrkesinspektionernas kamp mot alla former av 
odeklarerat arbete förenad med svårigheter i många medlemsstater, eftersom man velat spara 
kostnader genom att dra ned anslagen till yrkesinspektionerna.
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Därför tas det i betänkandet upp vilka problem yrkesinspektionerna står inför i Europeiska 
unionen, tillsammans med att det ges rekommendationer till en politik mot odeklarerat arbete 
och för att yrkesinspektionerna ska kunna arbeta effektivare.

Yrkesinspektionen är en grundläggande del av arbetsmarknadsförvaltningen. En effektiv 
yrkesinspektion som kan bemöta de utmaningar som förändringarna på arbetsmarknaden 
innebär ingår som en väsentlig del i en god förvaltning. Yrkesinspektörer är väsentliga för att 
arbetstagarna ska kunna hävda sina rättigheter, för att oseriösa förfaranden från samvetslösa 
arbetsgivares sida ska förhindras och för att ekonomisk och social utveckling ska främjas. De 
bidrar till att förverkliga begreppet anständigt arbete och ger fingervisningar om hur vårt 
samhälle utvecklas i socialt och ekonomiskt hänseende. Den ekonomiska krisen får inte vara 
ett hinder för yrkesinspektionerna, utan måste sporra till förbättring och förstärkning av dem 
så att arbetstagarna tillförsäkras skydd.

Betänkandet består av två delar. För det första läggs tonvikten på nationell nivå, eftersom 
yrkesinspektionernas uppgifter fortfarande sköts av de nationella myndigheterna.

Föredraganden fastställer principerna för effektiva yrkesinspektionerna i medlemsstaterna. I 
betänkandet fastställs yrkesinspektionernas roll och räckvidd. Det inskärps att alla 
arbetstagarkategorier måste omfattas av yrkesinspektioner, något som utgör ett 
huvudsakligt krav.

Dessutom påpekas skyddet av arbetstagare som utnyttjats. I många länder har de som är 
sysselsatta i odeklarerat arbete svårt att kräva ut sina rättigheter. Det måste klart framgå att 
betalningar till anställda går före betalningar till det allmänna genom att arbetsgivare som 
bryter mot lagen bötfällts.

I betänkandet framställs också några exempel på medlemsstaternas bästa praxis, som skulle 
kunna ge ett mervärde till yrkesinspektionerna i andra länder. Som ett led i sina insatser för att 
effektivt bekämpa odeklarerat arbete införde somliga medlemsstater innovativa system för 
samarbete med andra myndigheter, tillika med system för registrering av mobila arbetstagare.

Dessutom riktas uppmärksamheten på utsatta grupper såsom egenföretagare, arbetskraft 
som hyrs ut av bemanningsföretag eller hemarbetare, i och med att odeklarerat arbete är 
särskilt vanligt bland dem och det är svårt för de nationella yrkesinspektionerna att agera för 
dem, på grund av deras komplicerade anställningssituation.

För det andra avser betänkandet ta sikte på det europeiska planet, med politiska 
rekommendationer för att främja ett gränsöverskridande samarbete mellan de nationella 
myndigheterna och nya lagstiftningsinitiativ för att förstärka yrkesinspektionernas roll.

Som ett led i strävandena efter en effektivare yrkesinspektion för att övervaka tillämpningen 
av arbetslagstiftningen behövs det mer än icke-bindande lagstiftning i Europa för att 
sysselsättningen i medlemsstaterna ska kännetecknas av anständigt arbete som utförs under 
stabila, hälsosamma och säkra förhållanden. Betänkandet försöker uppmärksamma det akuta 
behovet av rättsligt bindande åtgärder för att genomdriva arbetarskyddet och 
anställningsskyddet och förverkliga arbetstagarnas grundläggande rättigheter och de 
grundläggande sociala rättigheterna. Här måste början bestå i att man förstärker 
arbetstagarnas grundläggande rättigheter och de grundläggande sociala rättigheterna på den 
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inre marknaden och arbetar för att främja hederlig konkurrens och rättigheter för arbetstagare.
Denna princip måste fastställas genom att man i EU:s primärlagstiftning antar ett protokoll 
om sociala framsteg för att skydda de grundläggande sociala rättigheterna mot eventuella 
negativa konsekvenser av nationella reformer och åtstramningsåtgärder.

En effektiv arbetslagstiftning på EU-nivå kommer att ge oss effektiva yrkesinspektioner som 
kan genomdriva de tydliga och bindande principerna som fastställts i arbetslagstiftningen.
Social dumpning och utnyttjande av arbetskraft är allvarliga problem på den inre marknaden 
och drabbar tusentals arbetstagare och även företagens konkurrenskraft, särskild små och 
medelstora företags. Därför måste EU lagstifta för att skydda arbetstagarna och det måste 
finnas en fungerande yrkesinspektion på EU-nivå för att övervaka denna lagstiftning och se 
till att den efterlevs.

Ett av huvudproblemen är yrkesinspektioner av gränsöverskridande anställningsförhållanden.
Nationella myndigheter har svårt att komma över viktig information från ursprungslandets 
myndigheter, liksom att förstå vilka anställningsförhållanden som faktiskt ingår i en lång 
kedja av underleverantörer.

Föredraganden välkomnar kommissionens initiativ att inrätta en europeisk plattform för 
yrkesinspektörer. Föredraganden upplever dessutom ett behov av att det införs ytterligare 
åtgärder mot odeklarerat arbete i gränsöverskridande sammanhang.

En rekommendation går ut på att införa en europeisk byrå för alla gränsöverskridande fall
på yrkesinspektionernas område. Detta skulle till exempel kunna omfatta övervakningen av 
tjänsteleverantörer med gränsöverskridande verksamhet och av brevlådeföretag, tillsammans 
med att det införs speciella europeiska yrkesutbildningsprogram och ordnas med 
gränsöverskridande kontroller.

Ett annat förslag handlar om införande av ett europeiskt socialförsäkringskort, där alla 
nödvändiga uppgifter såsom uppgifter om arbetstid eller socialförsäkring lagrats. På det sättet 
skulle yrkesinspektören kunna se över alla nödvändiga uppgifter på ort och ställe. Det finns 
redan ett pilotprojekt med ett sådant kort inom byggbranschen och därför har kortet redan 
provats ut. I Sverige har man redan börjat använda sådana kort inom byggbranschen och 
märkt att det går lättare och mycket effektivt att kontrollera arbetsplatser och anläggningar.
Inspektörerna får detektorer så att de mycket snabbt och utan större arbetsinsats kan läsa 
informationen på korten. Luxemburg började med ett liknande system i januari 2013.

Därutöver föreslår föredraganden att det införs ett system för tidig varning, så att de 
nationella myndigheterna kan utbyta information om fall där företag gjort sig skyldiga till 
bedrägeri eller lagstridigt utnyttjande. Ett sådant system finns redan inom området 
konsumentskydd (Rapex) och har lett till man kunnat begränsa antalet fall av oseriösa 
förfaranden.

Dessutom pekas det i betänkandet på nya möjligheter till lagstiftningsinitiativ. 
Unionslagstiftningen och de europeiska institutionerna gör visserligen yrkesinspektionen i 
arbetsmiljöfrågor effektivare och mera samordnad på EU-nivå, men detta är inte fallet när det 
gäller arbetsförhållanden eller skyddet av arbetstagarnas rättigheter.

Det vore tänkbart med nya direktiv, dels för att förstärka yrkesinspektörernas roll och dels för 
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att möjliggöra en bättre övervakning av förmedlingsfirmorna.
Vidare påpekar föredraganden att den europeiska konkurrenspolitiken visserligen fungerar 
effektivt och att kommissionen gör ett bra arbete med att se till att den efterlevs, om företag 
ägnar sig åt illojal konkurrens, men att det inte alls ses efter på EU-nivå att bestämmelserna 
mot social dumpning efterlevs. I betänkandet påpekas att odeklarerat arbete också snedvrider 
konkurrensen på den inre marknaden och därför bör straffbeläggas. Därför ingår det en 
begäran om föreskrifter mot social dumpning i fördraget, så att kommissionen får 
behörighet att vidta sanktioner för att slå vakt om dem.

Ett annat område där det behövs EU-lagstiftning är bestämmelser för nya former av arbete 
och atypiskt arbete, så att vi får en tydlig och bindande definition på EU-nivå av begreppet 
anställd och på det sättet kan motverka ett av de vanligaste sätten att kringgå 
arbetslagstiftningen, nämligen falskt egenföretagande. Då kommer yrkesinspektörerna att få 
ett viktigt redskap för att fastställa om företag i strid mot lagen ägnar sig åt sådant.


