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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

het Europees plan voor arbeidsmobiliteit (2007-2010)
(2008/2098(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, meer bepaald de 
artikelen 18, 136, 145, 149 en 150,

– gezien de mededeling van de Commissie van 6 december 2007 "Mobiliteit, een 
instrument voor meer en betere banen: het Europees actieplan voor arbeidsmobiliteit
(2007-2010)" (COM(2007)0773),

– gelet op Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties,1

– gelet op Richtlijn 2004/38/EG van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en 
verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun 
familieleden,2

– gelet op beschikking 2241/2004/CE van het Europees Parlement en de Raad van 
15 december 2004 betreffende een enkel communautair kader voor transparantie op 
het gebied van kwalificaties en competenties (Europass),3

– gelet op Verordening (EEG) nr 1408/71 van 14 juni 1971 over de toepassing van de 
sociale zekerheidsregelingen voor werknemers en hun gezin die zich binnen de 
Gemeenschap verplaatsen,4

– gezien de mededeling van de Commissie van 27 juni 2007 "Naar gemeenschappelijke 
beginselen inzake flexizekerheid : meer en betere banen door flexibiliteit en zekerheid" 
(COM(2007)0359),

– gezien het eindverslag van 25 januari 2007 over de uitvoering van het actieplan van de 
Commissie voor vaardigheden en mobiliteit (COM(2007)0024), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 13 februari 2002 over het actieplan voor 
vaardigheden en mobiliteit (COM(2002)0072),

– gezien de economische studie van de Europese Unie 2007, de Organisatie voor 
samenwerking en economische ontwikkeling, meer bepaald hoofdstuk 8 "Het wegnemen 
van de hindernissen voor de geografische mobiliteit van werknemers",

                                               
1 PB L 255 van 30.9.2005.
2 PB L 158 van 30.4.2004.
3 PB L 390 van 31.12.2004, blz. 6.
4 PB L 149 van 5.7.1971, blz. 2, recent gewijzigde verordening door Verordening (EG) nr 1992/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 (PB L 392 van 30.12.2006, blz. 1).



PE409.373v01-00 4/10 PR\730472NL.doc

NL

– gezien de EURES-gids voor de periode 2007-2010 (Oriëntaties EURES), goedgekeurd in 
juni 2006,

– gezien het verslag over de Eures-activiteiten in de periode 2004-2005, voorgesteld door 
de Commissie op 16 maart 2007 "Naar één Europese arbeidsmarkt : de bijdrage van 
Eures" (COM(2007)0116),

– gezien de resolutie van 5 september 2007, aangenomen naar aanleiding van een 
mondelinge vraag B6-0136/2007 betreffende het verslag over de Eures-activiteiten 2004-
2005: "Naar één Europese arbeidsmarkt: de bijdrage van Eures",1

– gezien het besluit van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de 
lidstaten tijdens de Top van Nice op 14 december 2000 over een actieplan voor 
mobiliteit,2

– gelet op artikel 45 van zijn reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de adviezen 
van de Commissie cultuur en onderwijs, de Commissie rechten van de vrouw en 
gendergelijkheid en de Commissie verzoekschriften (A6-0000/2008),

A. overwegende dat het recht van het vrij verkeer en verblijf bepaald is in artikel 18 van het 
EG-Verdrag en bevestigd wordt in de bepalingen van de artikelen 149 en 150 van 
hetzelfde verdrag betreffende het recht op onderwijs en op beroepsopleiding, 

B. overwegende dat het vrij verkeer van werknemers op Europees niveau krachtens het 
Verdrag tot de grondrechten van de burgers behoort, een van de fundamentele pijlers van 
het Europees sociaal model is alsook een van de belangrijkste instrumenten om de 
doestellingen van de Lissabon-strategie te bereiken,

C. overwegende dat de Commissie de oprichting van een groep experts op hoog niveau voor
de verbetering van de mobiliteit van de Europese burgers heeft aangemoedigd, die zich 
hoofdzakelijk zal bezighouden met het zoeken naar maatregelen om de mobiliteit van de 
jongeren te verhogen, de steun voor mobiliteit op het gebied van beroepsopleiding te 
verbeteren en de mobiliteit van artiesten, bedrijfsleiders en vrijwillige werknemers te 
verhogen, 

D. overwegende dat het vrij verkeer van werknemers een van de vier fundamentele 
beginselen van het Verdrag is en blijft ; overwegende dat in de Europese wetgeving 
aanzienlijke vorderingen zijn geboekt om dit vrije verkeer te garanderen, meer bepaald op 
het gebied van de sociale dienstverlening, wat de mobiliteit van de gezinsleden van de 
uitgeweken werknemer in het grondgebied van de Europese Unie heeft vergemakkelijkt ; 
overwegende dat de vorderingen die op het gebied van sociale dienstverlening zijn 
verwezenlijkt, niet hebben kunnen verhinderen dat er op de weg naar 
grensoverschrijdende mobiliteit andere obstakels zijn ontstaan, voornamelijk van 
administratieve aard, 

                                               
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0376.
2 PB C 371 van 23.12.2000, blz. 4.
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E. overwegende dat het Europees Parlement in een aantal van zijn resoluties gewezen heeft 
op de hindernissen voor mobiliteit en voor het recht van vrije vestiging voor de burgers 
van de Unie buiten hun land van oorsprong en dat het voorstellen heeft gedaan om deze 
hindernissen weg te nemen, 

F. overwegende dat uit ervaring is gebleken dat het niet voldoende was de hindernissen te 
identificeren en voorstellen te formuleren om deze obstakels op te heffen en om de 
problemen die het vrije verkeer en de mobiliteit verhinderen definitief uit de weg te 
ruimen ; overwegende dat de Europese instellingen in het verleden een groot aantal 
documenten hebben opgesteld waarin ze deze problemen in kaart hebben gebracht en 
corrigerende maatregelen hebben voorgesteld, maar dat deze nooit zijn toegepast,

G. overwegende dat het Parlement heeft vastgesteld dat de bereidheid om de vereiste 
maatregelen toe te passen in dergelijke gevallen niet in verhouding staat met het belang 
dat de burger hecht aan de uitschakeling van de administratieve en juridische 
hindernissen voor mobiliteit,

H. overwegende dat het Parlement herhaaldelijk advies heeft uitgebracht over dit thema dat 
een directe invloed heeft op het leven van de Europese burgers; overwegende dat het 
Parlement, als rechtstreeks en democratisch door de burgers verkozen instelling, actief zal 
blijven zoeken naar oplossingen voor de problemen waarmee de burgers geconfronteerd 
worden wanneer zij hun recht op mobiliteit binnen het grondgebied van de Europese Unie 
wensen uit te oefenen, 

1. begroet het initiatief van de Commissie en bevestigt nogmaals het grote belang van 
mobiliteit, zowel mobiliteit tussen banen als mobiliteit tussen lidstaten of regio’s, 
teneinde de doelstellingen van Lissabon te verwezenlijken; steunt de ontwikkeling van 
het actieplan en wenst op de hoogte te blijven over de opvolging van de ten uitvoer 
gelegde acties; 

2. is van mening dat de Europese Unie het concept van mobiliteit van de werknemers in alle 
aspecten van haar beleidsterreinen moet integreren, met name op het gebied van de 
verwezenlijking van de interne markt, fiscaliteit, justitie en binnenlandse zaken of 
vennootschapsrecht ; verzoekt de Commissie om van arbeidsmobiliteit een transversaal 
beleid te maken dat alle gebieden van Europees beleid beslaat en waarbij de autoriteiten 
van alle niveaus betrokken worden; 

3. is van mening dat het actieplan van de Commissie de belangrijkste aspecten van 
mobiliteit behandelt, maar dat nog meer acties wenselijk zijn, in het bijzonder acties die 
de banden tussen de onderwijssystemen en de arbeidsmarkt aanhalen en voorbereiden op 
mobiliteit zoals bijvoorbeeld het onderwijs van vreemde talen; 

4. is van mening dat een betere arbeidsmobiliteit een beslissende rol kan spelen in de 
verwezenlijking van de doelstellingen op het vlak van economische groei en 
werkgelegenheid in het kader van de strategie van Lissabon ; is van mening dat een 
betere arbeidsmobiliteit in Europa een oplossing kan bieden voor een aantal recente 
evoluties zoals de globalisering van de economie, de vergrijzing van de bevolking en de 
snelle verandering van de arbeidsmarkt; 
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5. is ervan overtuigd dat arbeidsmobiliteit een geschikt middel is om de economische en 
sociale dimensie van de strategie van Lissabon te versterken, de doelstellingen van de 
Europese sociale agenda te verwezenlijken en het hoofd te bieden aan een aantal 
uitdagingen, namelijk die van de globalisering, de industriële veranderingen, de 
technologische vooruitgang, de demografische evolutie, de migraties en de wijzigingen 
van het sociaal model en het arbeidsmodel; 

6. bevestigt nogmaals dat arbeidsmobiliteit een belangrijk instrument is voor de efficiënte 
werking van de interne markt via de doelstellingen van de Lissabon-strategie en de 
vastgestelde principes op het gebied van flexizekerheid; 

7. onderstreept dat de mobiliteit van werknemers gebaseerd is op het grondbeginsel van het 
vrije verkeer van personen binnen de interne markt; 

8. is verontrust over het feit dat bepaalde lidstaten de wetgeving inzake het vrije verkeer van 
werknemers niet naleven, met name voor werknemers die uit de nieuwe lidstaten 
afkomstig zijn ; vindt dat de Europese instellingen, meer bepaald het Europees Parlement,
nauwer betrokken moeten worden bij het proces dat lidstaten toelaat om 
overgangsperiodes toe te passen betreffende de toegang van werknemers uit de nieuwe 
lidstaten tot hun arbeidsmarkt in de eerste jaren na de toetreding van deze lidstaten; 

9. is verontrust over de initiatieven die bepaalde lidstaten hebben genomen met de 
bedoeling hun intern juridisch kader betreffende immigratie en vrij verkeer van 
werknemers te wijzigen in een richting die tegen de letter en de geest van de heersende 
Europese normen ingaat; vraagt dat dergelijke praktijken onmiddellijk worden stopgezet 
en verzoekt de lidstaten om uitgedokterde programma’s voor de integratie van de 
Europese burgers ten uitvoer te leggen en zodoende het recht van vrij verkeer op hun 
grondgebied te garanderen;

10. verzoekt de lidstaten en de Commissie om zich samen te buigen over de vaststelling en 
tenuitvoerlegging van programma’s voor integratie voor de burgers die naar hun land van 
oorsprong terugkeren nadat zij in een andere lidstaat hebben gewerkt;

11. is van mening dat er in de Europese Unie op het gebied van administratie en wetgeving 
nog steeds een groot aantal hindernissen zijn die het vrij verkeer van werknemers en de 
wederzijdse erkenning van diploma’s in de weg staan ; bevestigt nogmaals zijn 
vastberadenheid om voor deze problemen een oplossing te zoeken en verzoekt de 
Commissie nauwlettend toezicht te houden op de lidstaten die de Europese wetgeving 
terzake niet naleven; 

12. verzoekt de lidstaten dringend werk te maken van een Europees kwalificatiekader 
(EQF) ; is van mening dat de invoering van dit referentiesysteem in alle lidstaten de 
hindernissen voor arbeidsmobiliteit kan wegnemen, ook al is de harmonisatie ervan pas 
voor het jaar 2010 is gepland; 

13. verzoekt de Commissie de hindernissen op het gebied van administratie en wetgeving 
weg te nemen en onderstreept de noodzaak om het systeem van erkenning en overdracht 
van rechten inzake sociale zekerheid te verbeteren; 
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14. is van mening dat de nieuwe vormen van mobiliteit een analyse en herziening van de 
huidige wetgeving vereisen, teneinde de bepalingen af te stemmen op de nieuwe structuur 
van de Europese arbeidsmarkt ; onderstreept tevens de noodzaak om na te gaan hoe de 
communautaire wetgeving betreffende het vrij verkeer van werknemers en het recht van 
verblijf voor deze werknemers en hun gezinsleden in alle lidstaten ten uitvoer kan worden 
gelegd; 

15. wenst opnieuw te praten over de problemen op het gebied van sociale zekerheid en het 
feit dat migrerende werknemers hun sociale verworvenheden soms verliezen ; steunt 
bijgevolg de stappen die de Commissie onderneemt om nieuwe wetgevende instrumenten 
te ontwikkelen die beter afgestemd zijn op de huidige behoeften van de arbeidsmarkt en 
wenst op de hoogte te worden gehouden over de raadplegingen van alle betrokken 
partijen; 

16. steunt het voorstel dat de uitwisseling van gegevens tussen de nationale overheden beoogt 
alsook het voorstel betreffende de invoering van een elektronische versie van de 
Europese ziekteverzekeringskaart ; wenst meer informatie te krijgen over dit initiatief en 
over de manier waarop dit zou kunnen bijdragen tot een betere arbeidsmobiliteit ; 
verzoekt de Commissie de mogelijkheid te onderzoeken om op korte termijn één 
Europese kaart in te voeren die alle gegevens bevat betreffende de betaalde bijdragen 
door de houder van de kaart en betreffende zijn sociale rechten in alle lidstaten waar hij 
een beroepsactiviteit uitoefent;

17. steunt de acties van het TRESS-netwerk en vraagt dat dit netwerk de verschillende 
mobiliteitsmodellen verder blijft onderzoeken teneinde de communautaire wetgeving te 
kunnen aanpassen ; verzoekt de Commissie zoveel mogelijk werkgevers tot het netwerk 
te laten toetreden, omdat zij vaak degenen zijn die de werknemer begeleiden bij het 
vervullen van de administratieve verplichtingen voor de sociale zekerheid of bij het 
verkrijgen van de juiste documenten bij hun aanwerving ; acht het noodzakelijk dat de 
toegang tot de gegevensbanken van Eures zo eenvoudig mogelijk gebeurt en dat ze 
regelmatig worden bijgewerkt; 

18. blijft de bijdrage van het Eures-netwerk voor de bevordering van de arbeidsmobiliteit 
binnen de Europese Unie verder steunen ; is van mening dat het verstrekken van 
informatie over de netwerken en over specifieke websites voor bepaalde sectoren ook tot 
het dienstenpakket van Eures zou moeten behoren en dat het Eures-netwerk ook gebruik 
zou moeten maken van andere informatiebronnen over arbeidsmogelijkheden in de 
Europese Unie; 

19. steunt de doelstellingen die in het derde luik van het actieplan voor arbeidsmobiliteit 
worden genoemd en die een versterking van de analyse-capaciteit van Eures beogen; 
onderstreept de diversiteit van de arbeidsmarkt en de noodzaak om aan alle categorieën 
werknemers aangepaste diensten te kunnen aanbieden, bijvoorbeeld aan oudere 
werknemers, zelfstandigen, seizoenarbeiders, gehandicapte werknemers enzovoort; 

20. wijst erop dat ook de burgers in landelijke gebieden of in gebieden van de Europese Unie 
waar de toegang tot het Internet beperkt is, toegang moeten hebben tot het Eures-
netwerk ; verzoekt de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat deze 
bevolkingsgroepen ook over de gegevens van het Eures-portaal kunnen beschikken; 
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21. is van mening dat de aanvullende begroting van 2 miljoen euro, gereserveerd voor 
innovatieve projecten op het gebied van arbeidsmobiliteit tot in 2013, te beperkt is om 
een maximum aan Europese burgers over de arbeidsmobiliteit binnen de Unie te kunnen 
voorlichten ; 

22. is van mening dat de burgers momenteel te weinig informatie krijgen over de voordelen 
die een baan in het buitenland gedurende een bepaalde periode voor hun beroep kan 
hebben en steunt het initiatief van de Commissie om de burgers over deze aspecten in te 
lichten; 

23. blijft steun verlenen aan acties zoals banenbeurzen, de Europese banendagen over de 
mogelijkheden om op het grondgebied van de Europese Unie te werken of het Europees 
partnerschap voor arbeidsmobiliteit; is echter ook van mening dat voor dergelijke acties 
onvoldoende middelen zijn uitgetrokken om ze bij de Europese bevolking bekend te 
maken;

24. wijst op de specifieke aard van bepaalde beroepen in sectoren zoals sport en cultuur, waar 
mobiliteit – zowel tussen banen als tussen landen of regio’s - juist een typisch kenmerk 
is ; verzoekt de Commissie en de lidstaten deze situatie grondig te onderzoeken en de 
vereiste maatregelen te nemen, met name wat de sociale rechten van de werknemers in 
deze sector betreft, zodat hun mobiliteit niet gehinderd wordt door administratieve 
obstakels;

25. steunt en moedigt de toepassing van het concept eerlijke mobiliteit aan ; verzoekt de 
Commissie toe te zien op de toepassing ervan, bijvoorbeeld door vakverenigingen van 
werknemers en werkgevers erbij te betrekken; 

26. betreurt dat er nog steeds hindernissen zijn die de arbeidsmobiliteit in de weg staan, met 
het gevolg dat werknemers een baan in het buitenland moeten weigeren, bijvoorbeeld 
omdat het moeilijk is voor de partner om een baan te vinden, wegens de dure huisvesting, 
het risico bepaalde fiscale voordelen of de rechten die voortvloeien uit de bijdragen voor 
pensioen, ziekteverzekering of werkloosheid te verliezen; 

27. verzoekt de Commissie en de lidstaten steunprogramma’s voor arbeidsmobiliteit bij 
jongeren te ontwikkelen ; is van mening dat dergelijke programma’s gebaseerd moeten 
zijn op de relatie tussen werkgever en werknemer en op een erkenning van de 
toegevoegde waarde die in het buitenland opgedane ervaring biedt; 

28. verheugt zich over het initiatief van de Commissie om alle betrokken partijen bij de 
verbetering van de arbeidsmobiliteit op Europees niveau te raadplegen ; is van mening 
dat deze dialoog de transparantie zal verhogen, de totstandbrenging van een degelijke 
mobiliteit zal versnellen en de principes en waarden die op deze basis verworven zijn 
sterker zal maken; 

29. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie 
alsook aan de regeringen van de lidstaten. 
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TOELICHTING

De mobiliteit van werknemers is een sleutelelement in de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de Lissabon-strategie. Alleen al tijdens de voorbije twee jaar bijvoorbeeld 
konden met de tenuitvoerlegging van deze strategie voor economische groei en 
werkgelegenheid bijna 6,5 miljoen banen gecreëerd worden. Dit aantal zou tegen 2009 nog 
met 5 miljoen kunnen toenemen. 

Volgens de peilingen van Eurobarometer (2006) zijn de Europese burgers zich bewust van het 
belang van arbeidsmobiliteit en de positieve gevolgen ervan voor de Europese integratie (dit 
is het geval bij 57 % van de burgers), maar weinigen zijn bereid de stap te zetten. Op dit 
ogenblik is slechts 2% van de ondervraagde burgers werkzaam in een andere lidstaat dan hun 
land van oorsprong en is 5,5% van plan dit te doen. 

We stellen vast dat de reeds ontwikkelde programma’s en de gewijzigde wetgeving die de 
werknemersmobiliteit moet vergemakkelijken, de voorwaarden voor een verblijf om 
beroepsredenen in een andere lidstaat aanzienlijk verbeterd hebben. Er zijn echter nog steeds 
hindernissen op administratief, wetgevend, fiscaal en sociaal vlak, die deze mobiliteit in de 
weg staan. De administratieve obstakels zijn voornamelijk te wijten aan de bureaucratie op 
nationaal niveau en aan de verschillen tussen de nationale wetgevingen betreffende de 
arbeidsmarkt, waardoor het in hoofdzaak de taak is van de lidstaten om de obstakels weg te 
nemen. 

De Europese Unie kan de situatie op wetgevend vlak echter verbeteren door de bestaande 
wetgeving te herzien en op de huidige behoeften van de arbeidsmarkt af te stemmen. 

Als stimulans voor de activiteiten die de praktische obstakels voor mobiliteit waarop 
werkzoekenden, werknemers en werkgevers nu nog botsen, uit de weg moeten ruimen, heeft 
de Europese Commissie in december 2007 het Europees actieplan voor arbeidsmobiliteit met 
een looptijd tot 2010 ontwikkeld. 

De belangrijkste doelstellingen van dit nieuwe actieplan zijn de volgende : de verbetering van 
de bestaande wetgeving op het vlak van de sociale zekerheid, het wegwerken van de 
administratieve obstakels, de versterking van Eures (het portaal voor de Europese mobiliteit 
van werknemers) en de bewustmaking van de burgers betreffende de mogelijkheid om in een 
andere lidstaat te werken. 

Dit plan moedigt de lidstaten van de Unie aan om hun bestaande wetgeving en 
administratieve praktijken te verbeteren, in het bijzonder door de aspecten betreffende sociale 
zekerheid en meeneembaarheid van aanvullende pensioenrechten te coördineren. Zo wenst de 
Commissie bijvoorbeeld dat elk dossier van sociale zekerheid elektronisch wordt tegen 2009, 
wat de invoering van een elektronische versie van de Europese ziekteverzekeringskaart zal 
vergemakkelijken. 

De Commissie is overtuigd van het belang en de efficiënte werking van het Eures-netwerk, 
"uniek loket" voor de werknemersmobiliteit in Europa en wil de rol van dit netwerk 
versterken. Het Eures-netwerk zal zijn diensten verder ontwikkelen en hierbij een bijzondere 
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inspanning doen naar bepaalde doelgroepen toe, zoals de langdurig werklozen, jonge 
werknemers, oudere werknemers, vrouwen, onderzoekers, zelfstandigen en seizoensarbeiders. 

De versterking van de analyse-capaciteit van Eures is een van de doelstellingen van de 
Commissie. Met de toekomstige acties wil ze werkzoekenden en hun gezinsleden helpen om 
toegang te krijgen tot een groter aantal en betere banen. Het plan doet ook een beroep op de 
werkgevers om werknemers uit het buitenland in dienst te nemen en zodoende het tekort aan 
arbeidskrachten gemakkelijker op te vangen en de hindernissen die ze daarbij ondervinden 
beter te omzeilen. De lokale, regionale en nationale autoriteiten profiteren terzelfdertijd van 
een beter gecoördineerd en vereenvoudigd beheer van sociale zekerheid en pensioenen. 
Tevens worden zij aangemoedigd om initiatieven te nemen die de mobiliteit bevorderen. 

Daarnaast zal de organisatie van de « Europese banendagen » het grote publiek toegang 
verschaffen tot de vacatures bij werkgevers in de Europese Unie en tot alle informatie over de 
mogelijkheden inzake arbeidsmobiliteit. 

Het verslag van het Europees Parlement steunt de initiatieven van de Commissie en doet een 
aanbeveling voor aanvullende acties alsook voor een grondige controle van de 
tenuitvoerlegging van de Europese wetgeving op dit gebied. Het vestigt ook speciaal de 
aandacht op de problemen betreffende sociale zekerheid en ziekteverzekering en op de 
administratieve en juridische hindernissen voor arbeidsmobiliteit. Tot slot wordt in het verslag 
een evaluatie gemaakt van de bestaande programma’s en structuren op Europees niveau die de 
arbeidsmobiliteit moeten verbeteren en doet het Parlement aanbevelingen om hun werking te 
verbeteren. 
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