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FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 
resolutionsförslag:

– med beaktande av artikel 151 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 oktober 1991 om arbetsgivares 
skyldighet att upplysa arbetstagarna om de regler som är tillämpliga på anställningsavtalet 
eller anställningsförhållandet1,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 april 2011 om 
Inremarknadsakten – Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten och stärka förtroendet för 
inre marknaden ”Gemensamma insatser för att skapa ny tillväxt” (KOM(2011)0206), där 
arbetstagarnas rörlighet anges som en av de tolv huvudåtgärderna,

– med beaktande av punkt 1 g i den europeiska pakten för invandring och asyl2, antagen av 
Europeiska rådet, som uppmanar medlemsstaterna att föra en ambitiös politik för att 
främja en harmonisk integrering av lagliga invandrare, inklusive särskilda åtgärder för att 
främja språkinlärning och tillgång till sysselsättning, och av följande skäl:

A. Rörlighet för EU-arbetstagarna bör uppmuntras överallt i Europeiska unionen där det finns 
behov av arbetskraft.

B. EU-arbetstagare som söker arbete i en värdmedlemsstat kan stöta på svårigheter och 
problem.

1. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att stärka EU:s politik 
när det gäller att bekämpa direkt och indirekt diskriminering (med särskild tonvikt vid 
kampen mot diskriminering på grund av etniskt ursprung) och förhindra att migrerande 
EU-arbetstagare utnyttjas eller att deras rättigheter kränks inom unionen på grund av att 
deras språkkunskaper inte räcker till eller för att de inte känner till vilken lagstiftning som 
styr deras anställning inom värdmedlemsstaten.

2. Europaparlamentet anser att migrerande arbetstagare bör kunna kommunicera på ett av 
värdmedlemsstatens officiella språk så att de kan integreras och uppnå högsta möjliga 
produktivitet på sin arbetsplats och fastställer att medlemsstaterna bör ha rätt att fastställa 
krav på språklig kompetens för vissa yrken och tekniska arbeten. Parlamentet anser därför 
att språkundervisning i värdmedlemsstatens språk bör vara gratis för migrerande 
arbetstagare. Parlamentet beklagar emellertid medlemsstaternas politik för att begränsa 
EU-arbetstagares tillgång till social trygghet eller sociala tjänster i värdmedlemsstaten, 
exempelvis genom att kräva kunskaper i värdmedlemsstatens språk.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att bekämpa 
främlingsfientlighet genom att erbjuda möjligheter till integration och information samt att 

                                               
1 EGT L 288, 18.10.1991, s. 32.
2 Rådets dokument 13440/08.



PE462.617v02-00 4/7 AD\868422SV.doc

SV

främja förståelse, kulturell mångfald och respekt i de värdmedlemsstater som tar emot 
mobila arbetstagare.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att medlemsstaterna genomför 
direktiv 2004/38/EG utan diskriminering, inte heller på grund av sexuell läggning.
Parlamentet påminner kommissionen om tidigare uppmaningar att garantera fri rörlighet 
för alla EU-medborgare och deras familjer, även personer i registrerade partnerskap och 
äkta makar, oavsett deras sexuella läggning.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fullt ut genomföra Europaparlamentets 
och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i 
samband med tillhandahållande av tjänster1 och välkomnar det kommande initiativ som 
aviserats av kommissionen för att förbättra och stärka införlivandet, genomförandet och 
den praktiska efterlevnaden av direktivet.

6. Europaparlamentet anser att rörlighet endast kan främjas effektivt om medlemsstaterna 
blir betydligt bättre på solidaritet och delat ansvar och om ett tydligt regelverk som 
reglerar den lagliga migrationen utarbetas.

7. Europaparlamentet betonar att arbetstagarnas rörlighet kan bli ett mycket användbart 
verktyg för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft, vilka står för 
67,1 procent av sysselsättningen i EU.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att aktivt få 
EU-medborgare att förstå vilka möjligheter den fria rörligheten innebär för arbetstagare 
och att visa på fördelarna med den europeiska arbetsmarknaden.

9. Europaparlamentet understryker att en av EU:s största framgångar är skapandet av ett 
område utan inre gränser där EU-medborgare och tredjelandsmedborgare kan röra sig och 
arbeta fritt.

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se över sina bestämmelser om 
övergångsperioder för tillträdet till sina arbetsmarknader, vilka långsiktigt kan få negativa 
konsekvenser för de grundläggande värderingarna och rättigheterna i EU:s fördrag, såsom 
fri rörlighet, icke-diskriminering och solidaritet samt lika rättigheter. Parlamentet 
välkomnar därför att några medlemsstater nyligen beslutat att helt öppna sina 
arbetsmarknader för vissa av de medlemsstater som gick med i EU 2004 och beklagar de 
lagstiftningsförslag som nyligen lagts fram i andra medlemsstater med avsikten att 
undergräva rättigheterna för arbetstagare från medlemsstater som gick med i EU 2004 och 
2007. Kommissionen uppmanas att undersöka om detta inte strider mot EU:s lagstiftning.

11. Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att garantera ett korrekt 
införlivande och genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av 
den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra 
sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier2 för att stärka och förenkla rätten 
till fri rörlighet och bosättning för alla unionens medborgare och deras familjemedlemmar. 

                                               
1 EUT L 18, 21.1.1997, s. 1.
2 EUT L 158, 30.4.2004, s. 77.



AD\868422SV.doc 5/7 PE462.617v02-00

SV

Parlamentet uppmanar kommissionen att nära övervaka genomförandet av direktivet.

12. Europaparlamentet betonar att arbetsmarknadsrestriktioner utgör ett hinder för en 
fungerande inre marknad och att den ekonomiska krisen visar på behovet av att främja fri 
rörlighet för arbetskraften – en rörlighet som är självreglerande, erbjuder flexibilitet samt 
minskar svart arbete och den naturliga arbetslösheten.

13. Europaparlamentet upprepar att medlemsstaterna, för att undvika inkonsekvenser på 
EU:s inre marknad och för sysselsättningen, företrädesvis måste anställa EU-medborgare 
och får ge företräde till tredjelandsmedborgare som söker en högkvalificerad anställning, 
så som föreskrivs i rådets direktiv 2009/50/EG av den 25 maj 2009 om villkor för 
tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning. Parlamentet 
betonar vikten av att avslå ansökningar om EU-blåkort inom arbetsmarknadssektorer där 
tillträdet för arbetstagare från andra medlemsstater är begränsat enligt 
övergångsbestämmelser.

14. Europaparlamentet konstaterar att främjandet av arbetstagarnas rörlighet inom ramen för 
den europeiska lagstiftningen måste kompletteras med EU-rättsliga bestämmelser som 
garanterar rättvisa arbetsvillkor och likabehandling för migrerande arbetstagare och 
effektiva sanktioner samt ersättning och överklagande i händelse av brott mot 
arbetstagarnas rättigheter. Bestämmelserna ska fungera som verktyg för att minska 
ojämlikheterna mellan arbetstagare i EU. Parlamentet anser att lämpligt juridiskt bistånd 
bör erbjudas gränsarbetare i en sådan situation.

15. Europaparlamentet betonar att arbetstagarnas rättigheter endast kan tillämpas om och när 
en migrerande arbetstagare i EU har en lagligt avlönad anställning i en värdmedlemsstat.

16. Europaparlamentet anser att en rörlig arbetskraft inom EU är nödvändig för att ekonomin 
ska återhämta sig och för att målen i Europa 2020-strategin ska nås. Parlamentet 
uppmanar därför med kraft de medlemsstater som fortfarande har 
arbetsmarknadsrestriktioner för rumänska och bulgariska medborgare att upphäva dessa 
före utgången av 2011, i enlighet med den tidsfrist som fastställs i anslutningsfördraget.

17. Europaparlamentet ser gärna att behöriga nationella myndigheter samarbetar närmare och 
effektivare med varandra för att kontrollera att anställningsavtalen följer nationell 
lagstiftning och EU:s lagstiftning. Parlamentet framhåller att ömsesidigt stöd och 
informationsutbyte mellan medlemsstaterna måste garanteras i händelse av överträdelser.
Kommissionen uppmanas övervaka detta.

18. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förbättra genomförandet av 
direktiv 91/533/EG i fråga om den minsta information om anställningsförhållandet som 
arbetstagare måste få från sin arbetsgivare, däribland alla relevanta bestämmelser rörande 
deras anställningssituation i värdmedlemsstaten.

19. Europaparlamentet konstaterar att EU:s migrerande arbetstagare kanske inte är medvetna 
om sina rättigheter när det gäller sociala tjänster och tjänster som avser utbildning och 
hälso- och sjukvård i mottagarlandet, och uppmanar därför medlemsstaterna och 
kommissionen att förbättra informationen till mobila arbetstagare, deras familjer och 
andra berörda, både på bred och individuell basis, om de rättigheter, möjligheter och 
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instrument som finns för fri rörlighet.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka den nuvarande rättsliga ramen för 
erkännande av examensbevis och yrkeskvalifikationer.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att använda sig av nätverket Eures och andra 
europeiska instrument som ger råd och stöd för placering och rekrytering för att 
information om migrerande arbetstagares familjemedlemmars rättigheter ska bli mer 
tillgänglig och transparent, särskilt om deras rätt till arbete, deras sociala rättigheter samt 
deras barns rätt till utbildning i värdmedlemsstaten.

22. Europaparlamentet påpekar att ökad rörlighet för arbetstagare också kräver att 
arbetsmarknadens parter, särskilt fackföreningarna, agerar aktivt för att de berörda 
arbetstagarna, i synnerhet de som arbetar tillfälligt utomlands, ska få lämplig och 
ändamålsenlig information om, och lämpligt och ändamålsenligt stöd och skydd gällande 
sina sociala rättigheter och arbetstagarrättigheter.

23. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att mer strikt kontrollera 
arbetsförmedlingarnas arbete och bekämpa utnyttjande av migrerande europeiska 
arbetstagare inom EU, så att dessa arbetstagares rättigheter inom unionen respekteras.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över rådets förordning (EEG) 
nr 1612/68 av den 15 oktober 1968 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen1

för att ta hänsyn till Europaparlamentets förslag i denna resolution.

25. Europaparlamentet efterlyser bättre samarbete mellan EU, medlemsstaterna och 
tredjeländer för att utveckla en framgångsrik, rättvis och öppen europeisk 
invandringspolitik och inomeuropeisk migrationspolitik för arbetstagare från tredjeländer, 
baserad på såväl solidaritet med tredjeländer som på behoven på EU:s arbetsmarknad, mot 
bakgrund av de nuvarande demografiska förändringarna och prognosen för ekonomisk 
utveckling.

26. Europaparlamentet konstaterar att EU-medborgare som arbetar i en annan medlemsstat 
kan förlora sin rösträtt i de nationella valen efter en kortare eller längre period.
Kommissionen bör se över denna situation tillsammans med medlemsstaterna och man 
bör arbeta för att öka medvetenheten om rätten att ställa upp och rösta i såväl lokala som 
europeiska val.

27. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna bör se till att barn till mobila arbetstagare 
inom EU inte får problem med sin nationalitet eller sitt medborgarskap på grund av sina 
föräldrars val av arbete. De särskilda behoven bland barn till mobila arbetstagare bör 
studeras ingående för att man ska kunna sätta in effektiva politiska åtgärder.

                                               
1 EGT L 257, 19.10.1968, s. 2.
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