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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om den europæiske handlingsplan for jobmobilitet (2007-2010)
(2008/2098(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 18, 
136, 145, 149 og 150,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. december 2007 "Mobilitet, et instrument 
til at skabe flere og bedre job: Den europæiske handlingsplan for jobmobilitet (2007-
2010)" (KOM(2007)0773),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 
om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer1,

– der henviser til direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres 
familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område2,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2241/2004/EF af 15. 
december 2004 om en samlet fællesskabsramme for større gennemsigtighed i 
kvalifikationer og kompetencer (Europass) 3,

– der henviser til forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de 
sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter inden 
for Fællesskabet4,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. juni 2007 "Mod fælles principper for 
flexicurity: Flere og bedre job ved hjælp af fleksibilitet og sikkerhed" (KOM(2007)0359),

– der henviser til Kommissionens beretning af 25. januar 2007 "Endelig rapport om 
gennemførelsen af Kommissionens aktionsplan vedrørende kvalifikationer og mobilitet" 
(KOM(2007)0024),

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. februar 2002 om Kommissionens 
aktionsplan vedrørende kvalifikationer og mobilitet (KOM(2002)0072),

– der henviser til OECD Economic Survey 2007 - European Union, særlig kapitel 8: 
"Removing obstacles to geographical labour mobility",

– der henviser til EURES-guiden for 2007-2010 (EURES-retningslinjerne), der blev 
godkendt i juni 2006,

                                               
1  EUT L 255 af 30.9.2005.
2  EUT L 158 af 30.4.2004.
3  EUT L 390 af 31.12.2004, s. 6.
4  EFT L 149 af 5.7.1971, s. 2. Forordning senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1992/2006 af 18.12.2006 (EUT L 392 af 30.12.2006, s. 1).
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– der henviser til beretning om EURES-aktiviteterne 2004-2005, forelagt af 
Kommissionen, "Mod et fælles europæisk arbejdsmarked: EURES' bidrag" 
(KOM(2007)0116),

– der henviser til sin beslutning af 5. september 2007, vedtaget efter forespørgsel til 
mundtlig besvarelse B6-0136/2007, om beretning om EURES-aktiviteterne 2004-2005: 
Mod et fælles europæisk arbejdsmarked: EURES' bidrag,1

– der henviser til resolution vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes 
regeringer, forsamlet i Rådet i Nice den 14. december 2000, om en aktionsplan for 
mobilitet,2

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
udtalelserne fra Kultur- og Uddannelsesudvalget, Udvalget om Kvinders Rettigheder og 
Ligestilling og Udvalget for Andragender (A6-0000/2008),

A. der henviser til, at retten til fri bevægelighed og opholdsret er knæsat i EF-traktatens 
artikel 18 og bekræftes i bestemmelserne i samme traktats artikel 149 og 150 vedrørende 
retten til uddannelse og erhvervsuddannelse,

B. der henviser til, at arbejdstageres mobilitet i Europa er en af de grundlæggende 
rettigheder, som traktaten tildeler de europæiske borgere, og en af grundpillerne i den 
europæiske sociale model samt et af de vigtigste midler til at nå målene i Lissabon-
strategien,

C. der henviser til, at Kommissionen har opfordret til nedsættelse af en ekspertgruppe på 
højt niveau om forbedring af europæernes mobilitet, hvis hovedmål er at identificere de 
foranstaltninger, der kan træffes for at øge unges mobilitet, forbedre støtte til mobilitet 
inden for erhvervsuddannelse og øge mobiliteten for kunstnere, virksomhedsledere og 
arbejdstagere, der udfører frivilligt arbejde,

D. der henviser til, at arbejdstagernes fri bevægelighed er og forbliver en af de fire 
grundlæggende frihedsrettigheder i traktaten, til, at der allerede er registreret betydelige 
fremskridt i fællesskabslovgivningen, der skal garantere denne fri bevægelighed, særlig 
inden for de sociale tjenester, hvilket har fremmet mobiliteten for familiemedlemmer til 
arbejdstagere, der arbejder i et andet EU-land end deres hjemland, og til, at de fremskridt 
der er sket inden for de sociale tjenester ikke har forhindret, at der opstår andre 
hindringer, hovedsagelig af administrativ karakter, på vejen mod grænseoverskridende 
mobilitet,

E. der henviser til, at Parlamentet i en række af sine beslutninger har påvist de hindringer for 
mobiliteten og unionsborgernes ret til at etablere sig uden for deres hjemland og har 
foreslået løsningsmodeller for at fjerne disse hindringer,

                                               
1  Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0376.
2  EFT C 371 af 23.12.2000, s. 4.



(Ekstern oversættelse)

PR\730472DA.doc 5/10 PE409.373v01-00

DA

F. der henviser til, at erfaringer har vist, at identificeringen af hindringer og formuleringen 
af forslag ikke har været tilstrækkelig til at fjerne disse hindringer og endeligt løse de 
vanskeligheder, der er opstået for så vidt angår den frie bevægelighed og mobiliteten, og 
til, at flere dokumenter fra de europæiske institutioner tidligere har påpeget disse 
problemer og foreslået løsninger, men at disse løsninger endnu ikke er blevet gennemført,

G. der henviser til, at Parlamentet i disse tilfælde har konstateret, at viljen til at træffe de 
nødvendige foranstaltninger stadig ikke er på højde med den betydning, som borgeren 
tillægger fjernelsen af administrative og juridiske hindringer for mobilitet,

H. der henviser til, at Parlamentet gentagne gange har givet udtryk for sin holdning til dette 
emne, som har direkte indflydelse på de europæiske borgeres liv, og til, at det som 
institution, der er direkte og demokratisk valgt af borgerne, fortsat vil arbejde aktivt på at 
finde løsninger på alle de problemer, som borgerne støder på, når de ønsker at udøve deres 
ret til mobilitet på hele Unionens territorium,

1. bifalder Kommissionens initiativ og understreger mobilitetens betydning for at nå 
Lissabonmålene - uanset om det drejer sig om mobilitet mellem job eller mellem 
medlemsstater eller regioner; støtter lanceringen af en handlingsplan og ønsker at blive 
informeret om opfølgningen på og gennemførelsen af de tiltag, som den indeholder;

2. mener, at EU skal gennemføre princippet om arbejdstagernes mobilitet i alle aspekter af 
fællesskabspolitikkerne, navnlig inden for gennemførelsen af det indre marked, 
skattepolitikken, retlige og indre anliggender eller selskabsret; opfordrer Kommissionen 
til at gøre arbejdstagernes mobilitet til en tværgående politik, som således berører alle 
områder under den europæiske politik, og som berører myndigheder på alle niveauer; 

3. mener, at Kommissionens handlingsplan berører de væsentligste aspekter af mobiliteten, 
men at der er behov for flere tiltag, navnlig for så vidt angår tættere forbindelser mellem 
uddannelsessystemerne og arbejdsmarkedet samt eksempelvis forberedelse til mobilitet 
gennem undervisning i fremmedsprog;

4. mener, at øget jobmobilitet kan spille en afgørende rolle i at nå målene for økonomisk 
vækst og beskæftigelse i Lissabonstrategien; mener, at øget jobmobilitet i Europa kan 
bidrage til at imødekomme en række aktuelle udviklinger, såsom globaliseringen af 
økonomien, befolkningens aldring og den rivende udvikling på arbejdsmarkedet;

5. er overbevist om, at arbejdstagernes mobilitet er et hensigtsmæssigt instrument til at 
styrke den økonomiske og sociale dimension i Lissabonstrategien, nå målene i den 
europæiske sociale dagsorden og imødekomme en række udfordringer, navnlig 
udfordringer i forbindelse med globaliseringen, de industrielle forandringer, de 
teknologiske fremskridt, den demografiske udvikling, migrationer og ændringer i den 
sociale model og beskæftigelsesmodellen;

6. fastholder, at jobmobilitet er et afgørende element i at sikre et velfungerende indre marked 
gennem målene i Lissabonstrategien og de principper, der er vedtaget for flexicurity;

7. understreger, at jobmobilitet bygger på det grundlæggende princip om fri bevægelighed 
for personer i det indre marked;
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8. er bekymret over visse medlemsstaters manglende overholdelse af lovgivningen om 
arbejdstagernes frie bevægelighed, særlig arbejdstagere fra de nye medlemsstater; 
anmoder om, at de europæiske institutioner, navnlig Parlamentet, i højere grad inddrages i 
den proces, der giver medlemsstaterne tilladelse til at anvende overgangsperioder for 
adgang for borgere fra de nye medlemsstater og deres arbejdsmarked allerede fra de første 
år for disse landes tiltrædelse;

9. er bekymret over visse initiativer fra medlemsstaternes side, som sigter mod at ændre 
deres interne retsorden, for så vidt angår indvandring, men også for så vidt angår 
arbejdstagernes frie bevægelighed, i en retning, der er i strid med ordlyden og ånden i de 
gældende europæiske normer; opfordrer medlemsstaterne til omgående at standse sådanne 
praksisser og iværksætte komplekse programmer for integration af europæiske borgere, 
således at der er mulighed for at udøve retten til fri bevægelighed på deres territorium;

10. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til sammen at udvikle og gennemføre 
reintegrationsprogrammer for borgere, der vender tilbage til deres hjemland efter at have 
arbejdet i en anden medlemsstat;

11. mener, at der i Den Europæiske Union stadig er en lang række administrative og 
lovgivningsmæssige hindringer for jobmobilitet samt for den gensidige anerkendelse af 
eksamensbeviser; gentager sit ønske om at finde løsninger på disse problemer og 
opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge de medlemsstater, der ikke anvender den 
europæiske lovgivning på området;

12. opfordrer medlemsstaterne til omgående at fremskynde processen for gennemførelse af 
den europæiske referenceramme for kvalifikationer; mener, at harmoniseringen af denne 
referenceramme i samtlige medlemsstater - selv om den først skal være gennemført i 2010 
- kan reducere de forhindringer, som arbejdstagerne støder på;

13. opfordrer Kommissionen til at reducere de lovgivningsmæssige og administrative 
hindringer og understreger, at der er behov for at forbedre ordningen for anerkendelse og 
akkumulering af socialsikringsrettigheder;

14. mener, at nye former for mobilitet øger behovet for at analyse den gældende lovgivning 
med henblik på at opdatere bestemmelserne og tilpasse dem de nye mønstre på det 
europæiske arbejdsmarked; understreger endvidere behovet for i samtlige medlemsstater 
at analyse den reelle gennemførelse af fællesskabslovgivningen om arbejdstagernes frie 
bevægelighed og arbejdstageres og deres familiemedlemmers opholdsret;

15. ønsker på ny at drøfte problemerne i det sociale sikringssystem og den kendsgerning, at 
arbejdstagernes mobilitet i visse tilfælde kan give anledning til, at de mister sociale 
fordele: støtter således Kommissionens tilgang, som sigter mod at udvikle nye 
lovgivningsmæssige instrumenter, som er bedre tilpasset behovene på arbejdsmarkedet, og 
ønsker at blive informeret om resultaterne af høringerne af alle de berørte parter;

16. støtter forslaget om at forbedre udvekslingen af oplysninger mellem de nationale 
myndigheder og forslaget om at indføre en elektronisk version af det europæiske 
sygesikringskort; ønsker flere oplysninger om dette initiativ og om, hvordan det kan 
bidrage til at forbedre jobmobiliteten; opfordrer Kommissionen til at undersøge 
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muligheden for inden for den nærmeste fremtid at indføre ét enkelt europæisk kort, der 
indeholder alle oplysninger om indehaverens indbetalte bidrag og sociale rettigheder i alle 
de medlemsstater, hvor han har arbejdet;

17. støtter TRESS-netværkets tiltag og anmoder om, at dette netværk fortsat undersøger de 
forskellige mobilitetsmodeller med henblik på at tilpasse fællesskabslovgivningen hertil; 
anmoder Kommissionen om at inddrage så mange arbejdsgivere som muligt i dette 
netværk, da det ofte er dem, der hjælper arbejdstagerne med at varetage formaliteterne i 
forbindelse med social sikring eller indhente de nødvendige dokumenter i forbindelse med 
deres ansættelse; fastholder, at det er nødvendigt, at EURES' databaser er lettilgængelige 
og opdateres løbende;

18. støtter fortsat EURES-netværkets bidrag til fremme af jobmobilitet i Den Europæiske 
Union; anbefaler at lade EURES' tjenester omfatte oplysninger om netværket og 
specifikke internetportaler inden for visse sektorer og anbefaler endvidere, at netværket 
samarbejder med andre leverandører af oplysninger om beskæftigelsesperspektiverne i 
EU;

19. støtter målene i det tredje område af handlingsplanen for jobmobilitet vedrørende en 
styrkelse af EURES' institutionelle kapacitet; fremhæver mangfoldigheden på 
arbejdsmarkedet og behovet for at råde over egnede tjenester for alle 
arbejdstagerkategorier, f.eks. ældre arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende, 
sæsonarbejdere, handicappede arbejdstagere osv.;

20. henleder opmærksomheden på adgangen til EURES-netværket for borgere i landområder 
eller områder i EU, hvor der kun er begrænset adgang til internettet; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at give disse befolkningsgrupper adgang til de 
oplysninger, der findes på denne portal;

21. mener, at det supplerende budget på 2 mio. EUR, som indtil 2013 er reserveret til 
innovative projekter inden for mobilitet ikke er tilstrækkeligt i forhold til behovet for at 
informere et maksimalt antal europæiske borgere om jobmobilitet i EU;

22. mener ikke, at befolkningen på nuværende tidspunkt informeres tilstrækkeligt om de 
faglige fordele, der kan opnås med en periode med arbejde i udlandet, og støtter 
Kommissionens tiltag til at oplyse borgerne om disse aspekter;

23. støtter fortsat foranstaltninger som f.eks. jobbørser, europæiske oplysningsdage om 
jobmuligheder i EU og det europæiske partnerskab for jobmobilitet; mener imidlertid 
ikke, at budgettet til disse foranstaltninger er tilstrækkeligt til at fremme europæiske tiltag 
på dette område;

24. anerkender den særlige karakter af visse erhverv inden for områder som kultur eller sport, 
hvori mobilitet - såvel geografisk som faglig - er et integreret element; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til nøje at undersøge denne situation og træffe de 
nødvendige foranstaltninger, særlig for så vidt angår arbejdstagernes sociale rettigheder 
inden for disse sektorer, således at deres mobilitet ikke begrænses af administrative 
barrierer;
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25. støtter og tilskynder til omsætning til praksis af begrebet "fair mobilitet" og opfordrer 
Kommissionen til at sikre, at det gennemføres, f.eks. ved at inddrage 
brancheorganisationer, der repræsenterer arbejdstagere og arbejdsgivere;

26. beklager de fortsatte hindringer for arbejdstagernes mobilitet, som risikerer at forhindre 
dem i at acceptere et job i udlandet, såsom ægtefællens problemer med at finde job, høje 
udgifter til flytning, risikoen for at miste visse skattemæssige fordele eller afkast af bidrag 
til den nationale pensions-, sygeforsikrings- eller arbejdsløshedsforsikringsordning;

27. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme programmer til støtte af 
jobmobilitet for unge; mener, at sådanne programmer bør bygge på forholdet mellem 
arbejdsgiveren og arbejdstageren og anerkendelsen af den merværdi, som et 
udlandsophold bibringer;

28. bifalder Kommissionens initiativ om at høre alle de aktører, der er inddraget i 
bestræbelserne på at fremme jobmobilitet i Europa; mener, at denne dialog vil øge 
gennemsigtigheden, fremskynde iværksættelsen af en hensigtsmæssig mobilitet og styrke 
de principper og værdier, der fastlægges på basis heraf;

29. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer.
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BEGRUNDELSE

Arbejdstagernes mobilitet er et afgørende element i konkretiseringen af målene i Lissabon-
strategien. Alene i de sidste to år har gennemførelsen af denne strategi for økonomisk vækst 
og beskæftigelse f.eks. skabt næsten 6,5 mio. arbejdspladser, og dette tal kan stige med endnu 
5 mio. inden 2009.

Eurobarometer-undersøgelser (2006) har vist, at europæerne er bevidste om betydningen af 
jobmobilitet og jobmobilitetens positive virkninger på den europæiske integration (57 % af 
borgerne har denne holdning), men få borgere er parate til at tage skridtet. På tidspunktet for 
undersøgelsen arbejdede kun 2 % af de adspurgte europæere i et andet EU-land end deres 
hjemland, og 5,5 % udtrykte ønske om at arbejde i udlandet.

Det kan ligeledes konstateres, at de programmer, der allerede er gennemført efter 
lovændringer, der skulle fremme jobmobilitet, i de seneste år væsentligt har forbedret 
vilkårene i forbindelse med arbejdsrelaterede ophold i udlandet. Der er imidlertid fortsat en 
lang række barrierer for denne mobilitet, nemlig administrative, lovgivningsmæssige, 
skattemæssige og sociale barrierer. De administrative barrierer skyldes hovedsagelig 
bureaukrati i de enkelte lande og forskelle mellem de nationale arbejdsmarkedsrelaterede 
bestemmelser, hvilket betyder, at elimineringen af disse barrierer overvejende er 
medlemsstaternes ansvar. 

Den Europæiske Union kan imidlertid forbedre situationen på lovgivningsmæssigt niveau ved 
at revidere den gældende lovgivning og opdatere den med henblik på at tilpasse den til de 
aktuelle behov på arbejdsmarkedet.

Med henblik på at tilskynde til aktiviteter, der skal reducere de praktiske hindringer for 
mobilitet, som arbejdssøgende, arbejdstagere og arbejdsgivere stadig støder på, lancerede 
Kommissionen i december 2007 den europæiske handlingsplan for jobmobilitet, som vil blive 
gennemført i perioden frem til 2010.

Hovedmålsætningerne i denne nye handlingsplan er følgende: forbedre eksisterende 
lovgivning inden for social sikring, fjerne administrative hindringer, styrke EURES (portalen 
for europæisk jobmobilitet) og skabe større forståelse hos europæerne for mulighederne for at 
arbejde i udlandet.

Denne plan tilskynder EU-medlemsstaterne til at forbedre den eksisterende lovgivning og 
administrative praksis, særlig ved at koordinere aspekter inden for social sikring med 
muligheden for at overføre supplerende pensionsrettigheder. Kommissionen ønsker f.eks., at 
det inden 2009 bliver muligt at koordinere socialsikringssager i elektronisk form, hvilket vil 
fremme indførelsen af en elektronisk version af det europæiske sygesikringskort.

Kommissionen er overbevist om EURES-netværkets betydning og effektivitet som den eneste 
vej mod europæisk jobmobilitet og ønsker at styrke EURES' rolle. EURES-netværket vil 
fortsat udvikle sine tjenester og gøre en særlig indsats for at nå visse målgrupper, f.eks. 
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langtidsledige, unge arbejdstagere, ældre arbejdstagere, kvinder, forskere, selvstændige 
erhvervsdrivende og sæsonarbejdere.

Styrkelsen af EURES' institutionelle kapacitet er et af målene i Kommissionens 
handlingsplan. Kommende tiltag vil sigte mod at hjælpe arbejdssøgende og deres familier 
med i højere grad at få adgang til flere og bedre job. Handlingsplanen bygger også på 
arbejdsgiverne, som skal ansætte udenlandsk personale med henblik på at afhjælpe manglen 
på arbejdskraft og de vanskeligheder, som de står overfor. På samme tid skal de lokale, 
regionale og nationale myndigheder sikre bedre koordinering og forenklet forvaltning af den 
sociale sikring og pensionsordninger, og de vil blive opfordret til at træffe foranstaltninger, 
der skal fremme mobilitet.

Afholdelsen af "europæiske beskæftigelsesdage" vil give offentligheden adgang til jobtilbud 
fra europæiske arbejdsgivere og oplysninger om muligheder for og fordele ved jobmobilitet.

I Parlamentets betænkning støttes Kommissionens initiativer, og der anbefales supplerende 
foranstaltninger samt en streng kontrol med gennemførelsen af den europæiske lovgivning på 
området. Parlamentet henleder endvidere især opmærksomheden på problemerne inden for 
social sikring og sygeforsikring samt de administrative og juridiske barrierer for jobmobilitet.
Endelig evalueres de programmer og platforme, der er indført på europæisk niveau med 
henblik på at øge jobmobiliteten, og der formuleres anbefalinger til forbedring af driften 
heraf.
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