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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om EU:s handlingsplan för rörlighet för arbetstagarna (2007–2010)
(2008/2098(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt 
artiklarna 18, 136, 145, 149 och 150,

– med beaktande av meddelandet från kommissionen av den 6 december 2007 med rubriken 
”Rörlighet som ett verktyg för fler och bättre jobb – EU:s handlingsplan för rörlighet för 
arbetstagarna (2007–2010)” (KOM(2007)0773),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 
7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer1,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 
29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig 
och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier2,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 2241/2004/EG av den 
15 december 2004 om en enhetlig gemenskapsram för tydlighet i kvalifikationer och 
meriter (Europass)3,

– med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om 
tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras 
familjer flyttar inom gemenskapen4,

– med beaktande av meddelandet från kommissionen av den 27 juni 2007 med rubriken 
”Gemensamma principer för ”flexicurity”: Fler och bättre arbetstillfällen med en 
kombination av flexibilitet och trygghet”(KOM(2007)0359),

– med beaktande av slutrapporten av den 25 januari 2007 om genomförandet av 
kommissionens handlingsplan för kompetens och rörlighet (KOM(2007)0024),

– med beaktande av meddelandet från kommissionen av den 13 februari 2002 om 
handlingsplan för kompetens och rörlighet (KOM(2002)0072),

– med beaktande av 2007 års ekonomiska analys som utförts av EU och Organisationen för 
ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), och i synnerhet kapitel 8 om att undanröja 
hindren för den geografiska rörligheten för arbetstagarna,

                                               
1 EUT L 255, 30.9.2005.
2 EUT L 158, 30.4.2004.
3 EUT L 390, 31.12.2004, s. 6.
4 EGT L 149, 5.7.1971, s. 2. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 1992/2006 av den 18 december 2006 (EUT L 392, 30.12.2006, s. 1).
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– med beaktande av Eures guide för perioden 2007–2010 (Eures-nätverkets riktlinjer), som 
antogs i juni 2006,

– med beaktande av Eures verksamhetsrapport 2004–2005 framlagd av kommissionen den 
16 mars 2007 med rubriken ”På väg mot en gemensam arbetsmarknad i EU: Eures bidrag” 
(KOM(2007)0116),

– med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 5 september 2007, antagen efter 
frågan för muntligt besvarande B6-0136/2007 om Eures verksamhetsrapport 2004–2005: 
”På väg mot en gemensam arbetsmarknad i EU: Eures bidrag”1,

– med beaktande av resolutionen antagen av rådet och företrädarna för medlemsstaternas 
regeringar, församlade i rådet i Nice av den 14 december 2000 om en handlingsplan för 
rörlighet2,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 
yttrandena från utskottet för kultur och utbildning, utskottet för kvinnors rättigheter och 
jämställdhet mellan kvinnor och män och utskottet för framställningar (A6-.../2008), och 
av följande skäl:

A. Rörelse- och uppehållsfriheten fastställs i artikel 18 i fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen och bekräftas i artiklarna 149 och 150 i samma fördrag om 
rätten till utbildning och yrkesutbildning. 

B. Rörlighet för arbetstagarna inom EU är en av de grundläggande rättigheter som fastställs i 
fördraget till förmån för gemenskapens medborgare och en av de viktigaste pelarna i den 
europeiska sociala modellen samt ett av de viktigaste verktygen för att uppnå målen i 
Lissabonstrategin. 

C. Kommissionen har främjat inrättandet av en grupp experter på hög nivå för förbättring av 
rörligheten bland EU:s medborgare. Gruppens främsta mål är att fastställa de åtgärder som 
kan vidtas för att öka rörligheten bland ungdomar, förbättra stödet för rörlighet inom 
yrkesutbildningsområdet och öka rörligheten för artister, företagschefer och volontärer.

D. Den fria rörligheten för arbetstagare är och förblir en av de fyra grundläggande friheterna 
som fastställs i fördraget. Betydande framsteg har gjorts inom gemenskapens lagstiftning 
för att garantera den fria rörligheten, särskilt inom området för sociala tjänster, vilket har 
underlättat rörligheten för familjerna till de arbetstagare som flyttat utomlands inom EU:s 
territorium. De framsteg som gjorts vad gäller sociala tjänster har inte hindrat att andra 
problem har uppstått, i synnerhet av administrativ art, inom området för rörlighet över 
gränserna.

                                               
1 Antagna texter, P6_TA(2007)0376.
2 EGT C 371, 23.12.2000, s. 4.
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E. I flera av parlamentets resolutioner har man understrukit de problem som hindrar 
EU-medborgarna att röra sig och etablera sig utanför sina ursprungsländer och föreslagit 
lösningar på dessa problem.

F. Tidigare försök har visat att det inte räcker att fastställa hindren och utforma förslag för att 
undanröja dessa hinder eller att en gång för alla lösa de problem som hindrar den fria 
rörligheten. I många tidigare handlingar från de europeiska institutionerna har man angett 
dessa problem och föreslagit avhjälpande åtgärder, vilka emellertid inte alltid har 
vidtagits.

G. Parlamentet har i dessa fall märkt att viljan att vidta nödvändiga åtgärder inte alltid 
motsvarar vikten av att undanröja de administrativa och rättsliga hindren för fri rörlighet 
för medborgarna. 

H. Parlamentet har vid upprepade tillfällen yttrat sig om denna fråga som direkt påverkar 
livet för medborgarna inom EU. I egenskap av en direkt och demokratiskt folkvald 
institution kommer parlamentet att fortsätta att aktiv försöka hitta lösningar på alla de 
problem som medborgarna ställs inför då de vill utöva rättigheten att röra sig fritt inom 
EU:s territorium.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ och understryker på nytt vikten av 
rörlighet, vare sig det rör sig om rörlighet mellan anställningar eller medlemsstater eller 
regioner, för att uppnå målen i Lissabonstrategin. Parlamentet stöder inledandet av 
handlingsplanen och vill bli informerad om uppföljningen av genomförandet av de 
planerade åtgärderna.

2. Europaparlamentet anser att EU måste införa begreppet om rörlighet för arbetstagare i alla 
aspekter av gemenskapspolitiken, särskilt inom områdena för genomförandet av den inre 
marknaden, skattefrågor, rättsliga frågor, inrikes frågor eller bolagsrätt. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att göra rörligheten för arbetstagare till en övergripande politik, 
som följaktligen blir aktuell för alla relevanta områden i den europeiska politiken och 
berör myndigheter på alla nivåer.

3. Europaparlamentet anser att kommissionens handlingsplan berör rörlighetens 
huvudsakliga aspekter, men fler åtgärder behövs, i synnerhet för att skapa starkare band 
mellan utbildningssystemen och arbetsmarkanden samt till exempel för att förbereda 
medborgarna inför rörligheten genom undervisningen av främmande språk.

4. Europaparlamentet anser att den ökade rörligheten för arbetstagarna kan spela en 
avgörande roll för främjandet av de mål vad gäller ekonomisk tillväxt och ökad 
sysselsättning som fastställs i Lissabonstrategin. Parlamentet anser att underlättandet av 
rörligheten för arbetstagare i Europa kan vara svaret på en rad aspekter i dagens 
utveckling, såsom ekonomins globalisering, en alltmer åldrande befolkning och den 
snabba förändringen av arbetsmarknaden.

5. Europaparlamentet är övertygat om att rörligheten för arbetstagare är ett lämpligt sätt att 
stärka den ekonomiska och sociala dimensionen i Lissabonstrategin, att uppnå målen i den 
europeiska sociala agendan och hitta svaret på en rad frågor, såsom globaliseringen, 
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förändringarna inom industrin, den tekniska utvecklingen, befolkningsutvecklingen, 
migrationen samt förändringar av den sociala modellen och sysselsättningsmodellen.

6. Europaparlamentet bekräftar att rörligheten för arbetstagarna är ett av de viktigaste 
instrumenten för att få den inre marknaden att fungera effektivt, med hjälp av målen i 
Lissabonstrategin och de principer som antagits inom området för kombinerad flexibilitet 
och trygghet.

7. Europaparlamentet understryker att rörligheten för arbetstagarna vilar på den 
grundläggande principen om fri rörlighet för personer inom den inre marknaden.

8. Europaparlamentet oroar sig för att man i vissa medlemsstater inte respekterar 
lagstiftningen om fri rörlighet för arbetstagare, särskilt bland de nya medlemsstaterna. 
Parlamentet uppmanar EU-institutionerna, i synnerhet parlamentet, att investera sig mer i 
det förfarande som ger medlemsstaterna tillåtelse att införa övergångsperioder för 
tillgången till den inhemska arbetsmarknaden för medborgare från de nya 
medlemsstaterna under de första åren efter att dessa länder har anslutit sig till EU.

9. Europaparlamentet oroar sig för att vissa initiativ som tagits av medlemsstater i syfte att 
ändra den nationella rättsliga ramen för invandring, men också för den fria rörligheten för 
arbetstagare, strider mot de gällande europeiska normerna både formellt och 
innehållsmässigt. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att omedelbart upphöra att 
tillämpa sådana förfaranden och att inleda omfattande program för integration av EU-
medborgare så att rätten till fri rörlighet införs på deras territorium.

10. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att samarbeta för 
utarbetandet och genomförandet av program för återintegrering för de medborgare som 
återvänder till sina ursprungsländer efter att ha arbetat i en annan medlemsstat.

11. Europaparlamentet anser att det inom EU fortfarande finns många administrativa och 
rättsliga hinder för rörligheten för arbetstagarna, liksom inom området för ömsesidigt 
erkännande av utbildningsbevis. Parlamentet bekräftar sitt engagemang för att finna 
lösningar på dessa problem och uppmanar kommissionen att noggrant övervaka de 
medlemsstater som inte tillämpar EU-lagstiftningen inom detta område.

12. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna att påskynda processen för 
genomförandet av den europeiska referensramen för kvalifikationer. Parlamentet anser att, 
även om detta referenssystems harmonisering inte planeras vara färdigt förrän 2010, kan 
dess genomförande i medlemsstaterna minska det antal hinder som arbetstagarna ställs 
inför. 

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att minska de rättsliga och administrativa 
hindren och understryker behovet av en förbättring av systemet för erkännande och 
ackumulering av rättigheter vad gäller social trygghet.

14. Europaparlamentet anser att det för de nya formerna av rörlighet krävs en analys av 
gällande lagstiftning för att uppdatera bestämmelserna och anpassa lagstiftningen till det 
nya utseendet för arbetsmarknaden inom EU. Parlamentet understryker vidare behovet av 
att analysera det faktiska genomförandet i medlemsstaterna av gemenskapslagstiftningen 
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för rörlighet för arbetstagarna samt för rätten till bosättning för arbetstagarna och deras 
familjer.

15. Europaparlamentet önskar ta upp en ny diskussion om problemen med det sociala 
trygghetssystemet och det faktum att rörligheten för arbetstagarna kan i vissa fall medföra 
att man förlorar sociala förmåner. Parlamentet stöder följaktligen kommissionens initiativ 
för utarbetandet av nya rättsliga instrument som ska vara bättre anpassade till 
arbetsmarknadens behov och vill bli informerad om resultaten av samråden med alla 
berörda parter.

16. Europaparlamentet stöder förslaget om förbättring av informationsutbytet mellan 
nationella myndigheter och förslaget om införande av en elektronisk version av det 
europeiska sjukförsäkringskortet. Parlamentet vill ha ytterligare information om detta 
initiativ och om hur det skulle kunna medverka till förbättringen av rörligheten för 
arbetstagarna. Kommissionen uppmanas att undersöka möjligheten att inom kort införa ett 
gemensamt europeiskt kort som innehåller all information om de avgifter som betalats av 
kortinnehavarna och om deras sociala rättigheter i alla de medlemsstater där de har utövat 
en yrkesverksamhet.

17. Europaparlamentet stöder de åtgärder som vidtas inom nätverket Tress (Training and 
Reporting in European Social Security) och uppmanar detta nätverk att fortsätta att 
studera de olika typerna av rörlighet för att man ska kunna anpassa 
gemenskapslagstiftningen. Parlamentet uppmanar kommissionen att låta så många 
arbetsgivare som möjligt delta i detta nätverk eftersom det ofta är de som hjälper 
arbetstagarna att utföra formaliteterna vad gäller social trygghet eller att erhålla de 
handlingar som behövs för att kunna bli anställd. Parlamentet insisterar på hur viktigt det 
är att Eures databaser är så lättillgängliga som möjligt och uppdateras regelbundet.

18. Europaparlamentet fortsätter att stödja Eures-nätverkets medverkan till främjandet av 
rörligheten för arbetstagarna inom EU.  Parlamentet rekommenderar att man bland Eures 
tjänster inbegriper information om de nätverk och de webbportaler som hör till vissa 
sektorer. Vidare rekommenderas samarbetet mellan detta nätverk och andra 
dataleverantörer om möjligheterna om sysselsättning inom EU.

19. Europaparlamentet stöder de mål som anges i den tredje delen av handlingsplanen för 
rörlighet för arbetstagarna avseende förstärkning av Eures institutionella kapacitet. 
Parlamentet understryker den mångfald som råder på arbetsmarknaden och behovet av att 
det finns anpassade tjänster för alla kategorier av arbetstagare, till exempel äldre 
arbetstagare, oberoende arbetstagare, säsongsarbetare, handikappade arbetstagare m.fl.

20. Europaparlamentet hänvisar till tillgången till nätverket Eures för medborgare i 
landsbygdsområden eller i områden inom EU där man bara har en begränsad tillgång till 
internet. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att dessa 
kategorier av medborgare får tillgång till den information som finns på denna portal.

21. Europaparlamentet anser att den tilläggsbudget på 2 miljoner euro som fram till 2013 
avsatts för nyskapande projekt inom området för rörlighet är mycket liten i jämförelse 
med behovet att informera så många EU-medborgare som möjligt om rörlighet för 
arbetstagarna inom EU.
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22. Europaparlamentet anser att det för närvarande råder brist på information till medborgarna 
om de yrkesmässiga förmåner en period av arbete i utlandet kan medföra och stöder 
kommissionens initiativ att informera medborgarna om dessa aspekter.

23. Europaparlamentet fortsätter att stödja vidtagna åtgärder, såsom arbetsmarknadsmässor, 
europeiska informationsdagar om möjligheterna till sysselsättning inom EU eller det 
europeiska partnerskapet för rörlighet för arbetstagarna. Parlamentet anser att den budget 
som avsatts för dessa åtgärder är begränsad i jämförelse med målet att göra de åtgärder 
som vidtas inom detta område lättillgängliga för allmänheten.

24. Europaparlamentet förstår att den särskilda karaktären är en väsentlig del av vissa yrken 
inom områden som kultur eller sport, både geografiskt som yrkesmässigt. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att göra en noggrann analys av denna 
situation och att vidta nödvändiga åtgärder, i synnerhet vad gäller de sociala rättigheterna 
för arbetstagare inom dessa sektorer, för att undvika att deras rörlighet hindras av 
administrativa begränsningar.

25. Europaparlamentet stöder och uppmuntrar införandet av begreppet om rättvis rörlighet 
och uppmanar kommissionen att se till att det tillämpas, till exempel genom att samarbeta 
med representativa branschorganisationer för arbetstagarna och arbetsgivarna. 

26. Europaparlamentet beklagar att det fortfarande finns hinder för rörligheten för 
arbetstagare. Dessa hinder riskerar att stoppa arbetstagarna från att tacka ja till ett arbete i 
utlandet, såsom svårigheten för maken eller makan att också hitta ett arbete, den höga 
kostnaden för flytt till nytt boende, risken att förlora vissa skatteförmåner eller inbetalda 
avgifter till nationella pensionssystem, sjukkassor eller arbetslöshetskassor.

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja stödprogram 
för rörligheten för unga arbetstagare. Parlamentet anser att dessa program borde utgå från 
förhållandet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren samt erkännandet av mervärdet av en 
erfarenhet som erhållits utanför ursprungslandet.

28. Europaparlamentet gratulerar kommissionen för initiativet att rådgöra med alla aktörer 
som är verksamma i främjandet av rörligheten för arbetstagarna inom EU. Parlamentet 
anser att denna dialog kommer att öka öppenheten, påskynda tillämpningen av en lämplig 
rörlighet och stärka de principer och det värde som uppnåtts i detta sammanhang.

29. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen och till medlemsstaternas regeringar.
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MOTIVERING

Rörlighet för arbetstagarna är en mycket viktig del för förverkligandet av målen i 
Lissabonstrategin.  Under endast de två senaste åren har exempelvis genomförandet av 
strategin för ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning gjort det möjligt att skapa cirka 
6,5 miljoner arbeten och denna siffra skulle kunna öka med ännu 5 miljoner fram till 2009.

Eurobarometer-undersökningar (från 2006) visar att medborgare i EU är medvetna om hur 
viktigt det är med rörlighet för arbetstagarna och de positiva effekterna den har på den 
europeiska integrationen (57 procent har den uppfattningen), men få av medborgarna kan 
tänka sig att ta det steget. Idag arbetar endast 2 procent av de tillfrågade i ett annat land inom 
EU än sitt ursprungsland, och 5,5 procent svarade att de tänker flytta ut ur landet. 

Man kan också säga att de program som redan har genomförts i detta sammanhang och efter 
ändringar i lagstiftningen i syfte att underlätta rörligheten för arbetstagarna har under de sista 
åren avsevärt förbättrat möjligheterna att genomföra en yrkesvistelse i ett annat land. Det 
kvarstår emellertid många administrativa, rättsliga, skattemässiga och sociala hinder för denna 
rörlighet. De administrativa hindren beror främst på varje lands särskilda byråkrati och på 
skillnaderna mellan de nationella bestämmelserna för arbetsmarknaden. Följaktligen ansvarar 
medlemsstaterna till stor del för att hindren tas bort. 

Europeiska unionen kan emellertid förbättra situationen på det rättsliga planet genom att 
utföra en granskning av gällande lagstiftning och uppdatera den i syfte att anpassa den till 
dagens behov på arbetsmarknaden. 

För att uppmuntra verksamheter som genomförs för att minska de praktiska hinder för 
rörlighet som arbetssökande, arbetstagare och arbetsgivare fortfarande ställs inför inledde 
Europeiska gemenskapernas kommission i december 2007 den europeiska handlingsplanen 
för rörlighet för arbetstagarna som kommer att genomföras fram till 2010. 

De viktigaste målen med denna nya handlingsplan är följande: att förbättra gällande 
lagstiftning inom området för social trygghet, att ta bort administrativa hinder, att stärka Eures 
(portalen för rörligheten inom EU för arbetstagarna) och informationskampanjer för 
medborgarna inom EU om möjligheten att arbeta utomlands. 

 Planen uppmuntrar EU:s medlemsstater att förbättra lagstiftningen och gällande administrativ 
praxis, särskilt genom att samordna de aspekter som gäller den sociala tryggheten med rätten 
att överföra kompletterande pensionsrättigheter. Kommissionen önskar till exempel att det 
fram till 2009 ska vara möjligt att samordna handlingar om sociala trygghetssystem i 
elektronisk form, vilket skulle underlätta införandet av en elektronisk version av det 
europeiska sjukförsäkringskortet. 

Kommissionen är övertygad om hur viktigt och effektivt nätverket Eures är, den enda portalen 
för rörligheten för arbetstagarna inom EU, och detta nätverks roll kommer att stärkas. 
Nätverket Eures kommer att fortsätta att utveckla sina tjänster och kommer att göra särskilda 
ansträngningar för att nå vissa målgrupper, såsom långtidsarbetslösa, unga arbetstagare, äldre 
arbetstagare, kvinnor, forskare, oberoende arbetstagare och säsongsarbetare. 
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Förstärkningen av Eures institutionella kapacitet är ett av målen i kommissionens 
handlingsplan. Framtida åtgärder kommer att vidtas för att hjälpa arbetssökande och deras 
familjemedlemmar att få bättre tillgång till fler arbetstillfällen av bättre kvalitet. Planen 
grundar sig även på arbetsgivarna så att de anställer utländsk personal för att lättare kunna 
kompensera för brist på arbetskraft och lättare undvika de hinder de ställs inför. Under tiden 
kommer de lokala, regionala och nationella myndigheterna att få en bättre samordning och 
enklare förvaltning av system för social trygghet och pensioner. De kommer att uppmuntras 
att ta initiativ för att underlätta rörligheten.

Vidare kommer anordnandet av ”europeiska jobbdagar” ge allmänheten möjlighet att få 
tillgång till arbetserbjudanden från arbetsgivare inom EU och information om möjligheterna 
till och fördelarna med den yrkesrelaterade rörligheten.

I sitt betänkande stöder parlamentet kommissionens initiativ och rekommenderar ytterligare 
åtgärder och en noggrann kontroll av genomförandet av EU-lagstiftningen inom detta område. 
Parlamentet uppmärksammar vidare särskilt problemen med system för social trygghet och 
sjukförsäkring och de administrativa och rättsliga hindren för rörlighet för arbetstagarna. I 
betänkandet görs slutligen en bedömning av resultaten av de program och plattformar som 
finns inom EU för att öka rörligheten för arbetstagare och parlamentet ger rekommendationer 
för att förbättra programmens och plattformarnas effektivitet.
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