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Alternativt beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 181, stk. 3) i forbindelse med 
et ikke-lovgivningsmæssigt beslutningsforslag A9-0066/2021

Europa-Parlamentets beslutning om EU-reglernes indvirkning på den frie bevægelighed 
for arbejdstagere og tjenesteydelser: arbejdskraftens mobilitet inden for EU som et 
redskab til at matche behov og færdigheder på arbejdsmarkedet

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union,

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

A. der henviser til, at arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitikken er og skal være en 
enekompetence for medlemsstaterne;

B. der henviser til, at medlemsstaterne bør træffe alle nødvendige foranstaltninger for at 
sikre sociale fremskridt, økonomisk velstand, skabelse af stabile job, adgang til social 
sikring, et højt uddannelsesniveau og tilstrækkelig uddannelse, herunder livslang læring;

C. der henviser til, at der er store forskelle i levestandarden i EU, som er blevet forværret 
af udvidelsesrunden i 2004; der henviser til, at den overvejende uhindrede frie 
bevægelighed for arbejdskraft inden for EU, som fastsat i traktaterne, bidrog til brexit;

D. der henviser til, at grænseoverskridende sæsonarbejdere spiller en rolle; der henviser til, 
at ureguleret sæsonarbejde i visse tilfælde og i visse medlemsstater kan føre til social 
dumping;

E. der henviser til, at manglen på arbejdskraft og hjerneflugten, der er udløst af de 
nuværende økonomiske og sociale ubalancer mellem Unionens regioner, navnlig efter 
finanskrisen, har nået et kritisk niveau i visse medlemsstater, hvilket har ført til 
yderligere problemer såsom demografiske ubalancer, mangel på plejetilbud og 
sundhedspersonale og generelt øget ulighed mellem regionerne; der henviser til, at 
landdistrikter og fjerntliggende områder er særlig berørt af disse fænomener;

F. der henviser til, at meget små virksomheder og små og mellemstore virksomheder er de 
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første, der lider under illoyal konkurrence og social dumping, navnlig inden for 
vejtransport;

G. der henviser til, at mere end 8 % af de mobile arbejdstagere arbejder inden for 
sundheds- og socialsektoren, over 7 % inden for transport og over 10 % inden for 
indkvartering og forplejning;

H. der henviser til, at mindst 80 millioner arbejdstagere i Europa ikke har de rette 
kvalifikationer, og at mere end 5 ud af 10 stillinger, der er svære at få besat, findes i højt 
kvalificerede erhverv1;

I. der henviser til, at covid-19-udbruddet har blotlagt og forværret de vanskelige og ofte 
elendige arbejds- og levevilkår for hundredtusinder af sæsonarbejdere, hvoraf de fleste 
er mobile arbejdstagere, og for mere end en million udstationerede arbejdstagere i EU;

1. understreger, at arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitikken er og skal være en 
enekompetence for medlemsstaterne; mener, at en medlemsstat bør kunne prioritere 
beskæftigelse til sine egne borgere; bemærker, at princippet om ikkeforskelsbehandling 
er ensbetydende med at begunstige udenlandske borgere; opfordrer derfor til en ændring 
af traktaterne for at gøre det muligt for medlemsstaterne at vælge deres nationale 
politikker med hensyn til at prioritere deres egne borgere;

2. opfordrer medlemsstaterne til at prioritere nedbringelse af arbejdsløsheden blandt deres 
egne borgere;

3. tilskynder medlemsstaterne til at rette særlig opmærksomhed mod arbejdstagere, som 
lever i EU's yderste periferi, og til at lette disse arbejdstageres mobilitet internt i staterne 
til og fra kontinentet og mellem regionerne i den yderste periferi;

4. bemærker, at beskæftigelsen af både sæsonarbejdere og mobile arbejdstagere hænger 
sammen med den økonomiske model, som en medlemsstat selv vælger; opfordrer EU til 
ikke at gribe ind i medlemsstaternes sociale, økonomiske og arbejdsmarkedsmæssige 
modeller; bemærker, at medlemsstaterne kunne overveje at fremme strategiske 
industrier; mener, at dette under visse omstændigheder kan reducere antallet af mobile 
arbejdstagere og øge lønningerne i visse medlemsstater;

5. opfordrer Kommissionen til at analysere virkningerne af arbejdskraftens mobilitet inden 
for EU, navnlig med hensyn til en eventuel hjerneflugt i visse sektorer, regioner og 
medlemsstater;

6. opfordrer medlemsstaterne til at koordinere deres indsats og arbejde sammen om at 
bekæmpe svig og intensivere udvekslingen af praksis mellem deres nationale 
arbejdstilsyn; minder om, at den interne organisation af arbejdsmarkedet og 
lønvilkårene fortsat skal være medlemsstaternes ansvar;

7. opfordrer medlemsstaterne til at arbejde tættere sammen for at forbedre 
sundhedstilstanden for sæsonarbejdere;

1 OECD's database over kvalifikationer til job, https://www.oecdskillsforjobsdatabase.org/#FR/_.
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8. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at forbedre status og beskæftigelsesvilkår 
for sundhedspersonale og omsorgspersoner i lyset af de aktuelle demografiske 
udfordringer og eventuelle fremtidige sundhedskriser;

9. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

Or. en


