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FORSLAG TIL 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 kvalifikationer på arbejdsmarkedet
(2020/2007(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

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

– der henviser til artikel 45, 56, 153 og 154 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde (TEUF),

– der henviser til den europæiske søjle for sociale rettigheder, som blev proklameret af 
Rådet, Parlamentet og Kommissionen i november 2017,

– der henviser til FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap (UNCRPD),

– der henviser til de grundlæggende arbejdsstandarder, der er fastlagt af Den 
Internationale Arbejdsorganisation (ILO) og til dens konventioner og henstillinger om 
arbejdsadministration og arbejdstilsyn,

– der henviser til den omfangsrige EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen, navnlig Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse 
af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under 
arbejdet1 og de hertil knyttede særdirektiver og andre relaterede direktiver,

– der henviser til Rådets konklusioner af 8. juni om omskoling og opkvalificering som 
grundlag for forbedring af bæredygtigheden og beskæftigelsesegnetheden i forbindelse 
med støtte til økonomisk genopretning og social samhørighed,

– der henviser til "Politiske retningslinjer af 16. juli 2019 for den næste Europa-
Kommission 2019-2024, En Union, der vil mere", fremlagt af Kommissionens formand, 
Ursula von der Leyen,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1149 af 20. juni 
2019 om oprettelse af en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed, om ændring af 
forordning (EF) nr. 883/2004, (EU) nr. 492/2011 og (EU) 2016/589 og om ophævelse af 
afgørelse (EU) 2016/3442,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 492/2011 af 5. april 

1 EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1.
2 EUT L 186 af 11.7.2019, s. 21.
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2011 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Unionen 3,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/589 af 13. april 
2016 om et europæisk arbejdsformidlingsnet (Eures), arbejdstageres adgang til 
mobilitetstjenester og øget integrering af arbejdsmarkederne og om ændring af 
forordning (EU) nr. 492/2011 og (EU) nr. 1296/20134,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. 
april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger5,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. 
september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 
883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger6,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009 af 21. 
oktober 2009 om fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet og 
om ophævelse af Rådets direktiv 96/26/EF7,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1072/2009 af 
21.oktober 2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel8,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 af 24. 
september 2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet 
(omarbejdning)9,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. 
marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og 
om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/8510,

– der henviser til Rådets forordning (EØF) nr. 3577/92 af 7. december 1992 om 
anvendelse af princippet om fri udveksling af tjenesteydelser inden for søtransport i 
medlemsstaterne (cabotagesejlads)11,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/54/EU af 16. april 2014 
om foranstaltninger til fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri 
bevægelighed12,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 

3 EUT L 141 af 27.5.2011, s. 1.
4 EUT L 107 af 22.4.2016, s. 1.
5 EUT L 166 af 30.4.2004, s. 1. 
6 EUT L 284 af 30.10.2009, s. 1.
7 EUT L 300 af 14.11.2009, s. 51.
8 EUT L 300 af 14.11.2009, s. 72.
9 EUT L 293 af 31.10.2008, s. 3.
10 EUT L 102 af 11.4.2006, s. 1.
11 EFT L 364 af 12.12.1992, s. 7.
12 EUT L 128 af 30.4.2014, s. 8.
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2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer13,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/15/EF af 11. marts 2002 
om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile 
vejtransportaktiviteter14,

– der henviser til Rådets direktiv 1999/63/EF af 21. juni 1999 om gennemførelse af den 
aftale om tilrettelæggelse af arbejdstiden for søfarende, som er indgået mellem 
European Community Shipowners' Association (ECSA) og Federation of Transport 
Workers' Unions in the European Union (FST)15, som ændret ved Rådets direktiv 
2009/13/EF af 16. februar 2009 om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem 
European Community Shipowners’ Associations (ECSA) og European Transport 
Workers’ Federation (ETF) om konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 200616,

– der henviser til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 
om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser17,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/957 af 28. juni 2018 
om ændring af direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere som led i 
udveksling af tjenesteydelser18,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/67/EU af 15. maj 2014 om 
håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere som led i 
udveksling af tjenesteydelser og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 om 
administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked ("IMI-
forordningen" )19,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2020/1057 af 15. juli 2020 
om fastsættelse af særlige regler med hensyn til direktiv 96/71/EF og direktiv 
2014/67/EU om udstationering af førere i vejtransportsektoren og om ændring af 
direktiv 2006/22/EF, for så vidt angår håndhævelseskravene, og af forordning (EU) nr. 
1024/201220,

– der henviser til Rådets afgørelse (EU) 2019/1181 af 8. juli 2019 om retningslinjer for 
medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker21,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2016/344 af 9. marts 
2016 om en europæisk platform for forbedring af samarbejdet i forbindelse med 
imødegåelse af sort arbejde22,

– der henviser til Rådets henstilling af 22. maj 2017 om den europæiske referenceramme 

13 EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22.
14 EFT L 80 af 23.3.2002, s. 35.
15 EFT L 167 af 2.7.1999, s. 33.
16 EUT L 124 af 20.5.2009, s. 30.
17 EFT L 18 af 21.1.1997, s. 1.
18 EUT L 173 af 9.7.2018, s. 16.
19 EUT L 159 af 28.5.2014, s. 11.
20 EUT L 249 af 31.7.2020, s. 49.
21 EUT L 185 af 11.7.2019, s. 44.
22 EUT L 65 af 11.3.2016, s. 12.



PE660.195v01-00 6/15 PR\1217539DA.docx

DA

for kvalifikationer for livslang læring og om ophævelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets henstilling af 23. april 2008 om etablering af den europæiske referenceramme 
for kvalifikationer for livslang læring23,

– der henviser til sin beslutning af 19. juni 2020 om europæisk beskyttelse af 
grænsearbejdere og sæsonarbejdere i forbindelse med covid-19-krisen24,

– der henviser til sin beslutning af 14. september 2017 om en ny dagsorden for 
færdigheder for Europa25,

– der henviser til sin  beslutning af 14. januar 2014 om et effektivt arbejdstilsyn som 
middel til at forbedre arbejdsvilkårene i Europa26,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 15. juli 
2020: "Genopretningsplan for Europa og den flerårige finansielle ramme 2021-2027",

– der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af 5. maj 
2020 om bæredygtig finansiering til livslang læring og udvikling af færdigheder i en 
situation, hvor der er mangel på faglært arbejdskraft (sonderende udtalelse på 
anmodning af det kroatiske formandskab),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 1. juli 2020 med titlen "Den europæiske 
dagsorden for færdigheder med henblik på bæredygtig konkurrenceevne, social 
retfærdighed og modstandsdygtighed" (COM(2020)0274) og til de ledsagende 
arbejdsdokumenter fra Kommissionens tjenestegrene (SWD(2020)0121) og 
(SWD(2020)0122),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. januar 2020 med titlen "Et stærkt 
socialt Europa for retfærdig omstilling" (COM(2020)0014),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 17. december 2019 med titlen "Årlig 
strategi for bæredygtig vækst 2020" (COM(2019)0650),

– der henviser til forslag af 17. december 2019 til Kommissionens og Rådets fælles 
rapport om beskæftigelsen – Ledsagedokument til meddelelse fra Kommissionen om 
den årlige strategi for bæredygtig vækst 2020,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. december 2019 med titlen "Den 
europæiske grønne pagt" (COM(2019)0640),

– der henviser til Kommissionens rapport af 25. september 2019 om anvendelsen og 
gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/67/EU af 15. maj 2014 
om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere som led i 
udveksling af tjenesteydelser og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 om 
administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked ("IMI-

23 EUT C 189 af 15.6.2017, s. 15.
24 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0176.
25 EUT C 337 af 20.9.2018, s. 135.
26 EUT C 482 af 23.12.2016, s. 31.
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forordningen") (COM (2019)0426),

– der henviser til Kommissionens årsrapport for 2019 om arbejdskraftens mobilitet inden 
for EU,

– der henviser til Cedefops rapport med titlen "Skills forecast trends and challenges to 
2030" (Tendensprognoser med hensyn til færdigheder og udfordringer indtil 2030),

– der henviser til Eurofounds rapport med titlen "Posted workers in the European Union 
(2010)"27 (Udstationerede arbejdstagere i Den Europæiske Union (2010) og de nationale 
rapporter,

– der henviser til Kommissionens økonomiske forårsprognose 2020 af 6. maj 2020,

– der henviser til retningslinjerne fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) af 
24. april 2020 med titlen "COVID-19: back to the workplace – adapting workplaces and 
protecting workers" (Covid-19: tilbage til arbejdspladsen — tilpasning af arbejdspladser 
og beskyttelse af arbejdstagerne),

– der henviser til Parlamentets undersøgelse fra 2015 med titlen "EU Social and Labour 
Rights and EU Internal Market Law" (Sociale og arbejdsmæssige rettigheder i EU og 
lovgivningen om EU's indre marked),

– der henviser til Kommissionens undersøgelse fra 2015 med titlen "Study on wage 
setting systems and minimum rates of pay applicable to posted workers in accordance 
with Directive 96/71/EC in a selected number of Member States and sectors" 
(Undersøgelse om lønfastsættelsessystemer og mindsteløn for udstationerede 
arbejdstagere i overensstemmelse med direktiv 96/71 i et antal udvalgte medlemslande 
og sektorer),

– der henviser til Eurofounds undersøgelse fra 2015 med titlen "Social dimension of intra-
EU mobility: Impact on public service" (Social dimension af mobilitet inden for EU: 
Indvirkning på offentlige tjenesteydelser),

– der henviser til forretningsordenens artikel 54,

– der henviser til udtalelser fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og 
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A9-
0000/2020),

A. der henviser til, at artikel 45 i TEUF fastsætter, at fri bevægelighed forudsætter 
afskaffelse af enhver i nationaliteten begrundet forskelsbehandling af medlemsstaternes 
arbejdstagere, for så vidt angår beskæftigelse, aflønning og øvrige arbejdsvilkår;

B. der henviser til, at den frie bevægelighed for arbejdstagere, etableringsfriheden og den 

27 http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2010/working-conditions-industrial-relations/posted-
workers-in-the-european-union
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frie udveksling af tjenesteydelser er grundlæggende principper for det indre marked;

C. der henviser til, at fri bevægelighed for personer er af afgørende betydning for det 
europæiske projekt, er til gensidig gavn for både udsendende medlemsstater og 
værtsmedlemsstater, og også er en forudsætning for at nå de økonomiske, sociale og 
territoriale samhørighedsmål; der henviser til, at EU ikke i øjeblikket udnytter det fulde 
potentiale af mobilitet inden for EU;

D. der henviser til, at mangel på arbejdskraft og hjerneflugt, især efter den finansielle krise, 
har nået et kritisk niveau i nogle medlemsstater og udgør en hindring for yderligere 
økonomisk vækst;

E. der henviser til, at for at beskytte mobile arbejdstageres rettigheder og for at fremme fair 
konkurrence mellem virksomheder, navnlig små og mellemstore virksomheder 
(SMV’er), er det af afgørende betydning at tilpasse og forenkle den 
grænseoverskridende håndhævelse af EU-retten vedrørende arbejdskraftmobilitet og at 
tackle misbrug;

F. der henviser til, at der er oprettet en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed for at bidrage 
til at styrke retfærdigheden i og tilliden til det indre marked, styrke arbejdskraftens frie 
bevægelighed, udstationering af arbejdstagere og meget mobile tjenesteydelser samt for 
at styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne om imødegåelse af sort arbejde;

G. der henviser til, at ikkestandardmæssige former for arbejde og proformaselvstændighed 
resulterer i langvarige negative konsekvenser for de sociale sikringsordninger og i et 
stigende antal usikre job og derfor bør bekæmpes; der henviser til, at den stigende 
tendens til outsourcing, selv om den grundlæggende er gunstig for virksomheder og 
sårbare arbejdstagere, kan skabe muligheder for misbrug;

H. der henviser til, at et af hovedprincipperne i Unionens politikker er social samhørighed; 
der henviser til, at der ikke desto mindre er betydelige forskelle i arbejdsvilkår og 
lønninger i EU, og lønforskellene er blandt de vigtigste årsager til, at arbejdstagerne 
forlader deres hjemlande;

I. der henviser til, at misbrug såsom social dumping svækker støtten til principperne for 
det indre marked og virksomhedernes, navnlig SMV'ernes, konkurrenceevne og 
undergraver de europæiske arbejdstageres rettigheder og tilliden til den europæiske 
integration; der henviser til, at virksomheder, og navnlig SMV'er, står over for et 
kompliceret lovgivningsmæssigt system vedrørende arbejdskraftens mobilitet med 
meget bureaukrati og forskellige og ofte modstridende nationale lovgivninger;

J. der henviser til, at mere end 8 % af de mobile arbejdstagere arbejder inden for 
sundheds- og socialsektoren, over 7 % i sektoren for transporttjenester og over 10 % i 
indkvarterings- og fødevareindustrien;

K. der henviser til, at covid-19-pandemien har vist, at meget mobile arbejdstagere, der ofte 
bevæger sig enten inden for eller uden for Den Europæiske Union, er uundværlige 
under en folkesundhedskrise, og at sæsonarbejdere og udstationerede arbejdstagere har 
bidraget meget til selve overlevelsen af EU's handel og EU's økonomi under pandemien, 
og at der har været en enorm sundhedsrisiko for dem selv og deres familier;
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L. der henviser til, at sæsonarbejdere og udstationerede arbejdstagere under covid-19-
pandemien ofte har manglet grundlæggende sundhedsydelser eller er blevet deporteret 
fra en medlemsstat, hvilket har skabt en risiko for deres helbred og for andre passagerer 
og kontaktpersoners helbred;

M. der henviser til, at covid-19-udbruddet har blotlagt og forværret de vanskelige arbejds- 
og levevilkår for hundredtusinder af sæsonarbejdere i EU, hvoraf de fleste er 
grænseoverskridende og vandrende arbejdstagere;

N. der henviser til, at denne pandemi afslørede en lang række strukturelle mangler ved de 
lovgivningsmæssige rammer, som ikke nødvendigvis vedrørte pandemien;

O. der henviser til, at arbejdskraftens mobilitet og navnlig udstationering af arbejdstagere 
er en årsag til vedvarende spændinger mellem medlemsstaterne, når meningen var at det 
skulle lette udvekslingen af færdigheder og erhvervserfaring;

P. der henviser til, at den manglende overensstemmelse mellem udbudte og efterspurgte 
færdigheder og kompetencer og manglen på færdigheder er en vigtig udfordring for 
EU's arbejdsmarked og uddannelsessystemer; der henviser til, at der er en enorm 
mangel på digitale færdigheder blandt arbejdsstyrken; der henviser til, at gensidig 
anerkendelse og gennemsigtighed af kvalifikationer spiller en central rolle med hensyn 
til at bidrage til at overvinde problemet, mens vanskeligheder med at få anerkendt 
udenlandske kvalifikationer udgør en hindring for grænseoverskridende mobilitet;

Q. der henviser til, at en effektiv trepartsdialog kan være et godt supplement til 
regeringernes og institutionernes bestræbelser på at overvinde de eksisterende 
spændinger og splittelser i EU, men at trepartsdialogen endnu ikke er tilstrækkeligt 
udviklet på EU-plan;

1. minder om, at beskyttelsen af mobile arbejdstageres arbejdsvilkår skal omfatte 
arbejdstagernes frie bevægelighed og den frie udveksling af tjenesteydelser; er 
bekymret over manglerne i beskyttelsen af grænseoverskridende og mobile 
arbejdstagere på EU-plan, som er blevet blotlagt af covid-19-pandemien; understreger, 
at arbejdstagerne ikke må lades i stikken som følge af, at de har udøvet deres ret til fri 
bevægelighed, eller på grund af EU-reglerne om fri udveksling af tjenesteydelser;

2. minder om arten af EU-dækkende forsyningskæder i strategiske industrisektorer, der er 
en central kilde til beskæftigelse og aktivitet for mobile arbejdstagere og 
servicevirksomheder, og som er stærkt påvirket af ukoordinerede og langvarige 
karantæner, som medlemsstaterne har indført i deres bestræbelser på at tackle 
pandemien;

3. minder om, at langvarige karantæner, som ofte pålægges før ankomst og ved 
tilbagevenden, kan skabe en tung byrde for virksomheder samt for mobile arbejdstagere 
og grænsearbejdere og deres familier, navnlig i sektorer med stor mobilitet;

4. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til specifikt at anerkende 
arbejdstagere i strategiske produktionskæder, såsom skibsbygning og byggeri, som 
væsentlige eller kritiske, og dermed fritage dem for kravet om streng karantæne i 
overensstemmelse med Rådets henstilling om en koordineret tilgang til begrænsning af 
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den frie bevægelighed som reaktion på covid-19-pandemien;

5. opfordrer Kommissionen til at sikre, at den europæiske arbejdsmarkedsmyndighed 
bliver operationel for at sikre fair mobilitet og effektiv håndhævelse af arbejdstagernes 
rettigheder på tværs af grænserne;

6. opfordrer Kommissionen til at fremsætte et initiativ vedrørende et digitalt europæisk 
socialsikringsnummer, som er nødvendigt for at sikre retssikkerhed, retfærdig mobilitet 
og beskyttelse og håndhævelse af arbejdstagernes rettigheder samt for at støtte fair 
konkurrence og sikre lige konkurrencevilkår for virksomhederne;

7. understreger behovet for yderligere tilpasning og forenkling af lovgivningen om 
arbejdskraftmobilitet og kontrolprocedurer, herunder fælles inspektioner og udveksling 
af oplysninger, under vejledning af den europæiske arbejdsmarkedsmyndighed;

8. minder om vigtigheden af den sociale dialog og af at styrke trepartsdialogen på EU-
niveau om udformningen og gennemførelsen af bestemmelserne om levering af 
tjenesteydelser og erhverv;

9. opfordrer Kommissionen til at tage fat på behovet for sikre og sunde arbejdsforhold for 
sæsonarbejdere;

10. opfordrer indtrængende Kommissionen og Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed 
til at undersøge de mange tilfælde af afslag på adgang til arbejdsmarkedet samt misbrug 
og forskelsbehandling i forbindelse med arbejdsvilkår på grundlag af nationalitet, som 
er blevet meget synlige under covid-19-krisen;

11. opfordrer medlemsstaterne til at indføre alle Kommissionens henstillinger om 
vedtagelse, koordinering og ophævelse af foranstaltninger i forbindelse med covid-19-
pandemien;

12. opfordrer til, at der etableres en ensartet protokol for fri bevægelighed under 
sundhedskriser og i andre krisesituationer;

13. understreger behovet for yderligere anvendelse af instrumenter til harmonisering og 
gensidig anerkendelse i forbindelse med levering af tjenesteydelser og anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer i hele Unionen for at undgå bureaukrati og lette handel 
og transport;

14. noterer sig de vellykkede bilaterale aftaler, der er indgået mellem medlemsstaterne om 
sikring af sociale sikringsrettigheder, navnlig for grænsearbejdere, og opfordrer til, at 
EU gør en indsats for at håndhæve de sociale rettigheder for grænseoverskridende 
arbejdstagere, sæsonarbejdere og udstationerede arbejdstagere i tilfælde af en 
sundhedskrise og andre nødsituationer;

15. understreger behovet for en fuldstændig digitalisering af procedurerne vedrørende 
arbejdskraftmobilitet og levering af tjenesteydelser, herunder en hjælpetjeneste for 
arbejdstagere og arbejdsgivere, der er baseret både digitalt og fysisk i Den Europæiske 
Arbejdsmarkedsmyndighed;
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16. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sikre tilstrækkelig koordinering af de 
sociale sikringsordninger, herunder gennem en revision af forordning (EF) nr. 
883/2004, og ved at styrke overførbarheden af rettigheder; opfordrer medlemsstaterne 
til at tilpasse deres bestemmelser om arbejdstagere i forbindelse med overførsel af 
virksomheder;

17. understreger, at den videre håndhævelse af gældende EU-ret om arbejdskraftmobilitet 
på ingen måde må føre til yderligere bureaukrati for SMV'er eller begrænsninger på 
arbejdsmarkedet på grundlag af nationalitet, herunder i meget mobile sektorer;

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

Initiativbetænkningen blev påbegyndt længe inden covid-19-pandemien brød ud i Europa. 
Den behandlede således hovedsagelig vedvarende og langvarige problemer vedrørende EU's 
arbejdsmarked og navnlig arbejdsvilkår for mobile arbejdstagere, dvs. migranter, 
sæsonarbejdere, udstationerede arbejdstagere og grænsearbejdere, samt eksisterende 
bureaukrati og retlige hindringer for tjenesteydere, freelancere og SMV'er, der opererer i mere 
end én medlemsstat.

Selv om der for arbejdstagermobiliteten, i det mindste før covid-19-pandemien, var en 
stabiliserende tendens, og beskæftigelsesfrekvensen for tilflyttere i gennemsnit er mere end 4 
procentpoint højere i EU-27 end den samlede beskæftigelsesfrekvens i EU-27, er der fortsat 
problemer med hensyn til arbejdsvilkår, lønniveau, social dumping og forskelsbehandling 
samt forskellige juridiske barrierer for levering af tjenesteydelser i hele Unionen. I denne 
forbindelse lagde de berørte parter særlig vægt på anerkendelse af kvalifikationer. 

Covid-19-pandemien har imidlertid kastet lys over mange større problemer i forbindelse med 
arbejdskraftens mobilitet. Nogle af dem er udelukkende relateret til sundhedskrisen, andre til 
nødsituationer, mens en række af dem er strukturelle mangler, som først blev mere akutte og 
synlige under pandemien. 

I. I første omgang skulle initiativbetænkningen behandle følgende spørgsmål: 

1. Manglen på lovgivningsmæssig harmonisering på EU-plan. I mange tilfælde kræver 
lovgivningen i værtslandet, at der tages hensyn til den måde, hvorpå en tjenesteydelse leveres. 
De store forskelle i de relevante lovgivninger pålægger virksomhederne omkostninger til at 
indhente information, og de bliver således i praksis til en hindring for den interne mobilitet. 
Da sådanne bestemmelser ikke er diskriminerende og kun medfører yderligere omkostninger, 
betragtes de ikke som restriktioner for markedsadgang og er derfor ikke omfattet af de 
grundlæggende friheder. Kodificeringen af fælles standarder på nationalt plan kan bidrage til 
at løse dette problem. Retsgrundlaget for vedtagelse af sådanne forordninger og direktiver 
findes i artikel 53 (1) og 62 i TEUF.

2. Det kan konstateres, at EU-institutionerne på trods af en række nylige initiativer anses for 
langsomme og tilbageholdende med at udøve deres delte kompetence inden for 
arbejdsmarkeds- og socialsikringsforhold.

3. Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndigheds begrænsede beføjelser samt det udefinerede 
omfang af dens fremtidige aktiviteter. Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed er et 
decentraliseret EU-agentur, der har til opgave at hjælpe enkeltpersoner og virksomheder med 
at få mest muligt ud af de muligheder, som den frie bevægelighed giver, og med at sikre fair 
arbejdskraftmobilitet. Dens mål er at hjælpe de nationale myndigheder med at bekæmpe svig 
og misbrug og samtidig gøre mobilitet lettere for borgerne. Den Europæiske 
Arbejdsmarkedsmyndigheds anvendelsesområde er imidlertid begrænset på flere afgørende 
punkter. Den har ikke mandat til at tilrettelægge fælles inspektioner. Den giver de nationale 
myndigheder ret til at tilrettelægge og deltage i grænseoverskridende foranstaltninger. 

4. Hyppig og systematisk udnyttelse af arbejdstagernes rettigheder, navnlig når det gælder 
mobile arbejdstagere, med særlig opmærksomhed på udstationerede arbejdstageres og 
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sæsonarbejderes situation. De berørte parter har særligt gjort opmærksom på regelbrud i 
underleverandørkæderne og med hensyn til proformaselvstændighed, proforma-deltidsarbejde 
og usikre arbejdsvilkår, navnlig for sæsonarbejdere, arbejdstagere i 
landbrugsfødevaresektoren og arbejdstagere i turismesektoren. Der bør særligt tages højde for 
den eksisterende kønsbaserede og nationalitetsbaserede forskelsbehandling af mobile 
arbejdstagere samt på situationen for tredjelandsstatsborgere, der arbejder som mobile 
arbejdstagere i EU.

Selv om hver medlemsstat sikrer visse minimumsstandarder for arbejdsvilkår og for 
bekæmpelse af misbrug af arbejdstagernes rettigheder, findes der ingen fælles kontrolstandard 
for arbejdstilsyn. Desuden er der adskillige påstande om dobbeltstandarder i forskellige 
medlemsstater, når det drejer sig om sæsonarbejdere og især vedrørende 
tredjelandsstatsborgere. Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed er i færd med at udvikle 
en fælles skabelon for inspektioner, der skulle være klar ved udgangen af 2020 eller i 
begyndelsen af 2021, og som skal behandle ovennævnte spørgsmål.

Det er desuden vigtigt at understrege, at de medlemsstater, der har de vigtigste kompetencer i 
henhold til nærhedsprincippet, generelt er tilbageholdende med at handle i tilfælde af 
arbejdsretlige tvister mellem arbejdsgivere og mobile arbejdstagere.

Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed forventes at lette fælles inspektioner, idet 
praktiske erfaringer med fælles pilotinspektionsordninger har kastet lys over manglerne ved 
den grænseoverskridende håndhævelse og den gensidige bistand. Forordningen om Den 
Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed stopper halvvejs. Den indeholder bestemmelser om 
dokumentation i forbindelse med udveksling af oplysninger, gensidig bistand og fælles 
undersøgelser, der skal være juridisk godkendt i de berørte medlemsstater. Der mangler dog 
en EU-dækkende tilladelse og legitimering.

Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed giver de nationale myndigheder ret til at 
tilrettelægge og deltage i grænseoverskridende aktioner og oprette hold. Men ud over dette 
styrkes mandatet til at handle i fællesskab ikke. Der eksisterer ikke noget EU-mandat, der kan 
sammenlignes med kompetencen i andre EU-myndigheders fælles aktiviteter (f.eks. beføjelser 
til inspektion eller muligheder for at deltage i koordinerede foranstaltninger på antitrust- eller 
forbrugerbeskyttelsesområdet).

5. Hvad angår erhvervslivet og især SMV'erne, giver manglen på ensartede procedurer for 
mobile arbejdstagere og levering af tjenesteydelser anledning til alvorlige bekymringer, og 
der er et vedvarende problem med anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, og der er 
behov for fremskridt i denne henseende f.eks. vedrørende it-fagfolk, der er stærkt efterspurgte 
i hele Europa. Det europæiske erhvervsliv forventer, at Den Europæiske 
Arbejdsmarkedsmyndighed udstikker retningslinjer for øget samarbejde om nationale 
administrative procedurer, digitale platforme og fremme af arbejdskraftens mobilitet. De 
europæiske arbejdsmarkedsparter har navnlig opfordret til oprettelse af en helpdesk for 
mobile arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og arbejdsgivere.

II. Efter covid-19-udbruddet blev omfanget af betænkningen udvidet betydeligt, 
herunder med mange spørgsmål, der var rejst af fagforeninger, 
arbejdsgiverorganisationer og faglige organisationer og systematiseret i Kommissionens 
meddelelser og Parlamentets beslutninger:
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1. Covid-19-pandemien tydeliggør de udfordrende arbejdsvilkår for hundredtusinder af 
grænseoverskridende arbejdstagere, udstationerede arbejdstagere og sæsonarbejdere i EU. 
Disse særligt sårbare grupper af arbejdstagere har vist sig at være af afgørende betydning for 
selve overlevelsen af Unionens sundhedssystemer, fødevarekæder, transportsektor og 
økonomi. Sæsonarbejdere leverer livsvigtig arbejdskraft til landbrug i Tyskland, Frankrig og 
andre medlemsstater. De sikrer fødevaresikkerhed i hele Europa, men deres rettigheder 
knægtes ofte. Arbejdstagerne i transportsektoren sikrede den fortsatte beståen af EU's 
forsyningskæder, selv om det havde store sundhedsomkostninger for dem selv og deres 
familier, og vandrende eller udstationerede sundhedsarbejdere udgjorde en værdifuld 
kapacitet for de mest berørte lande og regioner med hensyn til at bekæmpe pandemien.

Covid-19-pandemien har blotlagt og tydeliggjort for offentligheden de dårlige arbejdsvilkår 
for arbejdstagere på slagterier i Nederlandene og Frankrig og for sundhedspersonale fra 
Rumænien og Bulgarien, der arbejder i underentreprise i Østrig. Mange sæsonarbejdere blev 
nægtet adgang til deres arbejdsplads. Andre blev efterladt isoleret i udenlandske lande uden 
social sikring og uden nogen form for underhold, mens mange blev smidt ud, hvis de var 
coronaviruspositive, alt imens de ikke havde nogen form for sundhedsforsikring i deres 
hjemland. 

Selv om den sårbare situation for nogle af Europas 1,9 millioner udstationerede arbejdstagere 
og 1,5 millioner grænseoverskridende arbejdstagere har været et problem længe, blev der med 
covid-19-krisen sat endnu mere fokus på disse akutte problemer. Medlemmerne af Udvalget 
om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) understregede, at mobile og 
udstationerede arbejdstageres rettigheder i henhold til EU-lovgivningen skal sikres og 
beskyttes på samme måde som de indenlandske arbejdstagere. De opfordrede 
medlemsstaterne til at intensivere omfanget af arbejdstilsyn, hvor det er relevant, i fællesskab 
med Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed og til fuldt ud at gennemføre EU-
lovgivning, der regulerer forskellige aspekter af mobilitet, herunder fri bevægelighed, 
udstationering af arbejdstagere og koordinering af sociale sikringsordninger.

2. Koordinering af de sociale sikringsordninger er blevet en hastesag

Medlemmerne af EMPL-udvalget understregede også, at digitaliseringsprocedurer og -
applikationer kunne bidrage til at koordinere de forskellige sociale sikringsordninger hos de 
nationale myndigheder for at sikre social beskyttelse for alle arbejdstagere i EU.

Europa-Parlamentets forhandlingsteam om revisionen af EU-lovgivningen om koordinering af 
de sociale sikringsordninger opfordrede også alle aktører til hurtigst muligt at finde frem til en 
afbalanceret løsning som en topprioritet på det sociale område.

Nogle medlemmer pegede på det ansvar, som de agenturer, der ansætter mobile arbejdstagere, 
har, og spurgte, om der er behov for strengere foranstaltninger for bedre at beskytte mobile 
arbejdstagere for at undgå situationer, hvor de mister deres hjem sammen med deres job. 
Andre anførte, at reel fri bevægelighed kun er mulig, hvis arbejdspladsen er sikker.

Selv om mange medlemsstater har undertegnet bilaterale aftaler, der regulerer de nye 
udfordringer, som systemerne til koordinering af social sikring står over for, er der stadig ikke 
nogen ensartet tilgang, og der findes heller ingen rigtige løsninger for de arbejdstagere, der 
ikke er omfattet af de nævnte bilaterale aftaler. 
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3. Kommissionen har udstedt retningslinjer for at sikre, at mobile arbejdstagere i EU, der kan 
betragtes som kritiske arbejdstagere i kampen mod covid-19-pandemien, kan komme frem til 
deres arbejdsplads. Landbrugsfødevaresektoren er en nøglesektor, der er omfattet af disse 
retningslinjer, især vedrørende sæsonarbejdere.

Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed sikrer, at Unionens regler om 
arbejdskraftmobilitet og koordinering af de sociale sikringsordninger håndhæves på en 
retfærdig og effektiv måde. Den 5. maj 2020 udtrykte formanden for EMPL-udvalget, Lucia 
Ďuriš Nicholsonová, i en skrivelse til Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed sin dybe 
bekymring over den sårbare situation for kritiske arbejdstagere under covid-19-krisen.

Fremme af arbejdskraftens mobilitet inden for EU som en tilpasnings-/stabiliserende 
mekanisme, der fremmes af både arbejdskraftens frie bevægelighed (artikel 45 i TEUF) og 
den fri udveksling af tjenesteydelser (artikel 56 i TEUF), vil navnlig i lyset af den nuværende 
pandemi være et vigtigt redskab til støtte for tilpasningen til "asymmetriske chok" i EU.

For at opsummere kan udstationering inden for EU på den ene side mindske arbejdsløsheden i 
medlemsstater, der står over for et økonomisk chok, og på den anden side øge 
husstandsindkomsterne og endda skatteindtægterne. Disse er alle vigtige faktorer, der er 
mindre betydningsfuld i forbindelse med arbejdskraftmigration.


