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FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Udvalget om 
Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

– der henviser til Rådets direktiv 91/533/EØF af 14. oktober 1991 om arbejdsgiverens 
pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten eller 
ansættelsesforholdet1,

1. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at styrke EU's politik til bekæmpelse 
af direkte og indirekte forskelsbehandling, udnyttelse af vandrende arbejdstagere i EU 
og misbrug af deres rettigheder på grund af deres manglende kendskab til sprog og 
love, der gælder for deres ansættelse i værtslandet;

2. bemærker, at fremme af arbejdstagernes mobilitet baseret på europæisk lov skal 
suppleres af EU-lovgivning, som foreskriver effektive sanktioner, retsmidler og 
erstatningsmuligheder i tilfælde af krænkelser af arbejdstagernes rettigheder;

3. opfordrer til et tættere og mere effektivt samarbejde mellem de kompetente nationale 
myndigheder i forbindelse med kontrol af ansættelseskontrakters overensstemmelse 
med national lovgivning og EU-lovgivning; påpeger, at gensidig bistand og 
udveksling af oplysninger skal garanteres mellem medlemsstaterne i tilfælde af 
overtrædelser;

4. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at styrke gennemførelsen af direktiv 
91/533/EØF for så vidt angår det minimum af oplysninger, som arbejdstagerne skal 
modtage fra deres arbejdsgiver om deres ansættelsesforhold, herunder alle relevante 
bestemmelser om deres beskæftigelsessituation i værtsmedlemsstaten;

5. påpeger, at øget mobilitet blandt arbejdstagerne også kræver aktiv inddragelse af 
arbejdsmarkedets parter, og især fagforeningerne, for at give de pågældende 
arbejdstagere, især dem, der midlertidigt arbejder i udlandet, tilstrækkelig og effektiv 
information, støtte og beskyttelse med hensyn til deres sociale rettigheder og 
arbejdstagerrettigheder;

6. opfordrer medlemsstaterne til strengere kontrol af vikarbureauers arbejde for at sikre, 
at rettighederne for vandrende arbejdstagere i EU respekteres.

                                               
1 EFT L 288 af 18.10.1991, s. 32.


