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GLOSSAR OG FORKORTELSER
Aktive arbejdstagere: Enhver person, der enten er beskæftiget eller arbejdsløs (definition i
henhold til EU's arbejdsstyrkeundersøgelse).
Arbejdsdygtig alder: Alderen fra 15 til 64 år (klassifikation brugt af Eurostat). Bemærk, at
Kommissionen i publikationer som rapporten om arbejdskraftens mobilitet justerer denne
kategori til 20‐64 år, og at det er den definition, der anvendes i denne rapport.
Arbejdskraftmobilitet: Alle EU‐borgeres ret til fri bevægelighed som arbejdstager, som den
er defineret i artikel 45 i traktaten om EU's funktionsmåde. Den omfatter arbejdstageres ret
til bevægelighed og ophold, familiemedlemmers ret til indrejse og ophold og ret til at
arbejde i en anden medlemsstat og blive behandlet på lige fod med statsborgerne i denne
medlemsstat. I nogle lande finder begrænsninger anvendelse på borgere fra nye
medlemsstater.
Arbejdsstyrkeundersøgelse: EU's europæiske stikprøveundersøgelse om husstande, der
giver kvartalsvise og årlige data om erhvervsfrekvensen for personer på 15 år og derover.
Arbejdstager: Denne term omfatter såvel beskæftigede som de personer, der er
registrerede som jobsøgende eller arbejdsløse borgere.
Basislinje: Formålet med basislinjer er at fastsætte en referenceværdi, der anvendes til at
fastlægge mål og vurdere opfyldelsen af dem.
Beskæftigelse og social innovation (EaSI): Et EU‐program, hvis "Eures"‐akse tager sigte på at
støtte aktiviteter, der på et retfærdigt grundlag fremmer arbejdstageres frivillige geografiske
mobilitet og bidrager til bæredygtig beskæftigelse af høj kvalitet.
De europæiske struktur‐ og investeringsfonde (ESI‐fondene): Over halvdelen af EU‐
finansieringen kanaliseres gennem de fem europæiske struktur‐ og investeringsfonde. De
forvaltes af Kommissionen og EU‐medlemsstaterne i fællesskab. Formålet med disse midler
er af investere i jobskabelse og en europæisk økonomi og et europæisk miljø, der er
bæredygtigt og sundt.
Delt forvaltning: En måde at gennemføre EU‐budgettet på, hvor Kommissionen overdrager
gennemførelsesopgaver til medlemsstaterne, men stadig har det endelige budgetmæssige
ansvar.
Den Europæiske Beskæftigelsestjeneste (Eures): Det europæiske net af
arbejdsmarkedsorganisationer tager sigte på at fremme arbejdstagernes fri bevægelighed i
Unionen. Nettet udgøres af: Det Europæiske Koordineringsbureau (ECO), de nationale
koordineringsbureauer (NCO'er), Eures‐partnere og associerede Eures‐partnere. Eures blev
lanceret i 1993 og udveksler tilbud og ansøgninger om beskæftigelse samt tilvejebringer
oplysninger om leve‐ og arbejdsvilkår. Den deler oplysningerne via en portal for jobmobilitet.
Foruden EU‐28‐medlemsstaterne deltager Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz i dette
net. Samlet er mere end 850 Euresrådgivere aktive i nettet, hvor de yder støtte og
vejledning.
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Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA): Den Europæiske
Frihandelssammenslutning er en mellemstatslig organisation bestående af Island,
Liechtenstein, Norge og Schweiz og er oprettet med henblik på at fremme frihandel og
økonomisk samarbejde mellem dens medlemmer, såvel i Europa som globalt.
Den Europæiske Socialfond (ESF): Den Europæiske Socialfond tager sigte på at styrke
økonomisk og social samhørighed i den Europæiske Union ved at forbedre beskæftigelses‐
og jobmuligheder (primært gennem uddannelsesforanstaltninger), befordre et højt
beskæftigelsesniveau og skabe flere og bedre jobs.
Det europæiske erhvervspas (EPC) er et elektronisk certifikat, der udstedes ved hjælp af den
første onlineprocedure til anerkendelse af kvalifikationer på EU‐plan.
Direkte forvaltning: En metode til at gennemføre EU‐budgettet direkte via Kommissionens
tjenestegrene.
Dit Europa: Et websted, som drives af Kommissionen, hvor man kan få hjælp til og rådgivning
om EU‐rettigheder for EU‐borgere og ‐virksomheder (f.eks. vedrørende rejse, arbejde,
indkøb, finansieringsmuligheder, drift af virksomhed og procedurer).
EU‐28: Alle Unionens 28 medlemsstater.
Europa 2020‐strategien: Den Europæiske Unions tiårige strategi for beskæftigelse og vækst
blev lanceret i 2010 for at skabe betingelserne for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.
Fri bevægelighed og fri opholdsret for EU‐borgere blev indført med Maastrichttraktaten i
1992. Den gradvise udfasning af indre grænser under Schengen‐aftalerne blev fulgt op af
vedtagelsen af direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til
at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område. Denne frihed er forskellig fra
arbejdstageres fri bevægelighed.
Grænsearbejder: Enhver statsborger i EU eller EFTA, der arbejder i et andet EU‐ eller EFTA‐
land end det, hvor vedkommende bor.
Grænseoverskridende partnerskaber er grupper af Euresmedlemmer og associerede
partnere og støttes økonomisk af EaSI. Grupperne er engagerede i langsigtet samarbejde på
tværs af medlemsstaterne for at støtte grænsearbejderes mobilitet. De omfatter regionale
og lokale beskæftigelsestjenester, sociale partnere og andre organisationer (såsom
handelskamre, fagforeninger, universiteter, lokale myndigheder, osv.) i mindst to
tilgrænsende medlemsstater.
Langsigtet arbejdskraftmobilitet betyder, at en person flytter til en anden medlemsstat for
at arbejde i mindst ét år.
Mobile arbejdstagere ("tilflyttere"): EU‐28‐borgere, der med henblik på at søge arbejde
eller blive integreret på arbejdsmarkedet på langsigtet eller permanent basis flytter til en
anden medlemsstat eller et andet EFTA‐land end deres statsborgerskabsland.
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Nylige tilflyttere: Arbejdstagere, som har boet i et EU‐land, der ikke er deres
statsborgerskabsland, i op til 10 år.
Offentlige arbejdsformidlinger: Organisationer i medlemsstaterne, der er ansvarlige for at
gennemføre aktive arbejdsmarkedspolitikker og levere beskæftigelsestjenester, som er i
offentlighedens interesse. De er en del af relevante ministerier, offentlige organer eller
offentligretlige selskaber.
Operationelt program (OP): Et operationelt program fastsætter medlemsstatens prioriteter
og særlige målsætninger og beskriver, hvordan midlerne (EU‐midler og national offentlig og
privat medfinansiering) vil blive anvendt til finansiering af projekter i en given periode
(normalt syv år). Projekterne skal bidrage til at opfylde et antal målsætninger, der er
defineret på EU‐plan. OP'er kan modtage finansiering fra Den Europæiske Fond for
Regionaludvikling (EFRU), Samhørighedsfonden og ESF. Et OP udarbejdes af medlemsstaten
og skal godkendes af Kommissionen, før der kan foretages betalinger fra EU‐budgettet.
Output: Det, der er produceret eller opnået med de ressourcer, der er tildelt en intervention
(f.eks. afholdte uddannelseskurser for unge arbejdsløse, antal opførte rensningsanlæg eller
km anlagte veje).
Programperiode: Den flerårige ramme, inden for hvilken strukturfondenes og
Samhørighedsfondens udgifter planlægges og afholdes.
Resultat: Programmets umiddelbare virkninger på modtagerne (f.eks. praktikanter, der er
kommet i beskæftigelse, færre forurenende stoffer i renset spildevand eller kortere rejsetid).
Solvit er Kommissionens system, som borgerne kan bruge til at klage over uretfærdige regler
eller over beslutninger taget af medlemsstaternes myndigheder.
Tematisk mål: Et mål, som skal støttes af europæiske struktur‐ og investeringsfonde.
Tematiske mål etablerer en forbindelse til strategiske mål på EU‐plan.
Tilbagevendensmobilitet: EU‐28‐borgeres migrationsstrøm tilbage til deres
statsborgerskabsland fra en anden medlemsstat.
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RESUMÉ
Om arbejdskraftmobilitet
I.

Retten til fri bevægelighed for personer er en af Unionens fire grundlæggende

frihedsrettigheder. I 2018 fejrer EU 50‐året for oprettelsesforordningen vedrørende
arbejdskraftens frie bevægelighed. Den forudsætter afskaffelse af enhver i nationaliteten
begrundet forskelsbehandling af medlemsstaternes arbejdstagere for så vidt angår
beskæftigelse, aflønning og øvrige arbejdsvilkår. I 2015 boede 11,3 millioner EU‐28‐tilflyttere
i den arbejdsdygtige alder i en EU‐medlemsstat, der ikke var deres statsborgerskabsland.
Dette svarer til 3,7 % af den samlede befolkning i den arbejdsdygtige alder i hele EU.
Vores revision
II.

Vi vurderede, hvordan Kommissionen sikrer arbejdstageres frie bevægelighed, og hvor

effektive EU's foranstaltninger til fremme af arbejdskraftmobilitet er. Vi gennemførte vores
revision mellem oktober 2016 og juli 2017 i Kommissionen og i de fem medlemsstater med
den største tilstrømning af ikke‐nationale arbejdstagere og den største udstrømning af
arbejdstagere til andre lande (Tyskland, Luxembourg, Polen, Rumænien og Det Forenede
Kongerige).
Vores konstateringer
III. Vi kunne konstatere, at Kommission oplyser EU‐arbejdstagerne om deres rettigheder via
flere kanaler, men der er mulighed for at øge bevidstheden om dem.
IV. Der har længe eksisteret hindringer i forbindelse med at flytte til og arbejde i et andet
land (f.eks. anerkendelsen af erhvervskompetencegivende eksamensbeviser). Kommissionen
og medlemsstaterne har truffet flere foranstaltninger for at overvinde disse hindringer, men
de er der stadig.
V. Medlemsstaterne befinder sig på forskellige niveauer hvad angår data om ubalancer
vedrørende færdigheder og arbejdskraft, såvel regionalt som nationalt. Kommissionen
fortsætter sit samarbejde med medlemsstaterne om forbedring af sådanne data.
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VI. EU støtter arbejdskraftmobiliteten gennem ESF for medlemsstater, der identificerer
dette som et behov. Men arbejdskraftmobilitet er ikke blevet defineret som en særskilt
investeringsprioritet, og overvågningen af sådanne aktiviteter var mangelfuld under
godkendelsesprocessen for den indeværende ESF‐programmeringsperiode. Derfor er det
ukendt, i hvor stort omfang ESF anvendes til dette formål.
VII. Den primære kilde til kendt finansiering til at støtte arbejdskraftmobilitet er
Kommissionens program for beskæftigelse og social innovation (EaSI) med et budget på
165 millioner euro fra 2014 til 2020. Vi konstaterede, at EaSI‐Eures på området
arbejdskraftmobilitet har politiske mål, der ligner ESF's politiske mål, og kravet om
komplementaritet mellem de to EU‐fonde er derfor vanskeligt at opfylde.
VIII. Vi gennemgik 23 Euresprojekter, der administreres af grænseoverskridende
partnerskaber og støttes af EaSI. Vi kunne konstatere, at få projekter havde definerede
resultater (f.eks. jobsøgende, der fandt beskæftigelse), og at svaghederne i projekternes
overvågning medførte, at de ikke var i stand til at skabe aggregerede output og resultater på
programniveau.
IX. "Eures‐jobmobilitetsportalen" er det primære værktøj til fremme af
arbejdskraftmobilitet, men den står over for betydelige udfordringer, ikke mindst fordi en
betydelig del af de nationale ledige stillinger via de offentlige arbejdsformidlinger ikke opslås
på Eures‐portalen. Vores analyse af de ledige stillinger på portalen viste desuden, at de var
for utilstrækkelige til at være nyttige i forbindelse med jobsøgning, f.eks. indeholdt 39 ud af
50 af de ledige stillinger, vi gennemgik, ingen ansøgningsfrist.
X.

Måling af jobformidlinger opnået gennem EaSI‐Eures‐netværket er en vigtig måde at

måle programmets effektivitet på. Ifølge Kommissionen var 28 934 jobformidlinger i 2016 et
resultat af Euresrådgivernes vejledning til jobsøgende. Dette tal udgør kun 3,7 % af de
jobsøgende, der havde kontakt med Euresrådgivere. Desuden fremførte de fleste af de
offentlige arbejdsformidlinger, vi undersøgte, at de ikke er i stand til at registrere effektive
arbejdsformidlinger, eller at de ikke længere registrerer dette som en indikator.
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Vores anbefalinger
XI. Vi anbefaler, at Kommissionen:
a)

undersøger EU‐borgernes kendskab til eksisterende værktøjer vedrørende formidling af
oplysninger om arbejdstageres frie bevægelighed og om indberetning af
forskelsbehandling.

b)

gør bedre brug af tilgængelige oplysninger med henblik på at identificere typer af
forskelsbehandling

c)

samarbejder med medlemsstaterne om at forbedre indsamling og brug af data om
mønstre for og strømme af arbejdskraftmobilitet og om ubalancer på arbejdsmarkedet

d)

forbedrer udformningen af EU‐finansieringen, så der tages højde for
arbejdskraftmobiliteten.

XII. Vi anbefaler, at medlemsstaterne:
e)

forbedrer overvågningen af EaSI‐Eures' effektivitet, navnlig hvad angår jobformidlinger

f)

retter op på Euresportalens begrænsninger for jobmobilitet, så den bliver et egentligt
europæisk jobformidlingsværktøj.
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INDLEDNING
Arbejdstageres frie bevægelighed: En grundlæggende frihedsrettighed
Retten til fri bevægelighed for personer er en af Unionens fire grundlæggende
frihedsrettigheder1. I 2018 fejrer EU 50‐året for oprettelsesforordningen vedrørende
arbejdskraftens frie bevægelighed. Det er en vigtig ret for hver enkelt arbejdstager og er en
afgørende del af det indre marked. Som en del af denne frihedsrettighed nyder EU‐
arbejdstagere fra andre medlemsstater godt af samme behandling som statsborgere med
hensyn til adgang til arbejdsmarkedet, arbejdsvilkår og alle andre sociale og skattemæssige
fordele. Det betyder, at alle nationale myndigheder og arbejdsgivere, både offentlige og
private, skal overholde og respektere de rettigheder, der følger af artikel 45 i traktaten om
Den Europæiske Unions funktionsmåde (jf. tekstboks 1). Frihedsrettigheden er også
garanteret i EFTA‐lande (Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz). Det er vigtigt at bemærke,
arbejdskraftens frie bevægelighed er forskellig fra alle EU‐borgeres ret til frit at færdes og
opholde sig inden for medlemsstaternes territorium.

1

De tre andre frihedsrettigheder er varernes frie bevægelighed, kapitalens frie bevægelighed og
tjenesteydelsernes frie bevægelighed. I modsætning til arbejdskraftens frie bevægelighed er
"udstationerede arbejdstagere" medarbejdere, som er udstationeret af en arbejdsgiver med
henblik på midlertidigt at levere en tjenesteydelse i en anden medlemsstat. Udstationerede
arbejdstagere falder derfor ikke ind under tjenesteydelsernes fri bevægelighed, hvorfor dette
aspekt ikke dækkes af vores revision.
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Tekstboks 1 ‐ Arbejdskraftens frie bevægelighed ‐ artikel 45 i traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde
1) Arbejdskraftens frie bevægelighed sikres inden for Unionen.
2) Den forudsætter afskaffelse af enhver i nationaliteten begrundet forskelsbehandling af
medlemsstaternes arbejdstagere, for så vidt angår beskæftigelse, aflønning og øvrige
arbejdsvilkår.
3) Med forbehold af de begrænsninger, der retfærdiggøres af hensynet til den offentlige orden, den
offentlige sikkerhed og den offentlige sundhed, indebærer den retten til:
a) at søge faktisk tilbudte stillinger
b) frit at bevæge sig inden for medlemsstaternes område i dette øjemed
c) at tage ophold i en af medlemsstaterne for der at have beskæftigelse i henhold til de ved lov
eller administrativt fastsatte bestemmelser, der gælder for indenlandske arbejdstageres
beskæftigelse
c) at blive boende på en medlemsstats område på de af Kommissionen ved forordninger
fastsatte vilkår efter at have haft ansættelse der.
4) Bestemmelserne i denne artikel gælder ikke for ansættelser i den offentlige administration.

De seneste tal, der foreligger, indikerer, at i en samlet befolkning i EU på 306 millioner i
den arbejdsdygtige alder, var ca. 11 millioner EU‐28‐tilflyttere i den arbejdsdygtige alder (20‐
64 år) bosat på lang sigt i en anden EU‐medlemsstat, som de ikke var statsborgere i, hvilket
udgør 3,7 % af den samlede befolkning i den arbejdsdygtige alder i EU‐28. For så vidt angår
den årlige strøm af arbejdstagere flyttede 1,1 million i 2014 (dette omfatter ca. 100 000
EFTA‐statsborgere, som flyttede til Unionen, og repræsenterer 0,4 % af den samlede
arbejdsdygtige befolkning). Der er yderligere 1,3 millioner, der dagligt krydser en grænse for
at tage på arbejde i en anden medlemsstat end den, de bor i (jf. tabel 1).
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Tabel 1 ‐ Data om tilflyttere i den arbejdsdygtige alder til en anden medlemsstat (2015)
Omfang
11,3 millioner
3,7 %
8,5 millioner
1,3 millioner
1,1 million
0,4 %
0,6 millioner

Mobilitetstype
"Langsigtede" EU‐28‐tilflyttere i den arbejdsdygtige alder (20‐64 år), der bor i EU‐28.
… som andel af den samlede befolkning i den arbejdsdygtige alder i EU‐28
Aktive EU‐28‐tilflyttere (i beskæftigelse eller arbejdssøgende)
Grænseoverskridende EU‐28‐arbejdere (20‐64 år) i 2015
Den årlige strøm af EU‐28‐ og EFTA‐tilflyttere i den arbejdsdygtige alder, som flyttede
i 2014.
… som andel af den samlede befolkning i den arbejdsdygtige alder, som er bosat i EU‐
28 og EFTA
Tilflyttere, som vendte tilbage til deres statsborgerskabsland i 2014.

Bemærk: Den årlige strøm af tilflyttere omfatter ikke tilbagevendensmobilitet:
Kilde: Annual Report on intra‐EU Labour Mobility Final Report, Europa‐Kommissionen, december
2016.

For de 11,3 millioner tilflyttere var de primære modtagerlande Tyskland, som tog imod
de største antal tilflyttere i den arbejdsdygtige alder (2,7 millioner eller 22 % af alle
tilflyttere), tæt fulgt af Det Forenede Kongerige med 2,1 millioner. De lande, der havde den
største procentdel af mobile arbejdstagere i deres befolkning i den arbejdsdygtige alder, var
Luxembourg (43 %), Schweiz (19 %), Cypern (15 %) og Irland (10 %).
Nyligt aktive tilflyttere defineres som dem, der har boet i et EU‐land, der ikke er deres
statsborgerskabsland, i op til 10 år. Tal relateret til disse tilflyttere fremgår af figur 1.
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Figur 1 ‐ Aktive EU‐28‐tilflyttere i den arbejdsdygtige alder (20‐64), som er flyttet for nylig ‐
efter bopælsland, data for 2015 (i tusinde)

Bemærk: Nylige tilflyttere under 50 000 vises ikke.
Kilde: Annual Report on intra‐EU Labour Mobility Final Report, Europa‐Kommissionen, december
2016.

Ansvar relateret til arbejdskraftsmobilitet
For at forstå de forskellige ansvarsniveauer, der sikrer arbejdskraftens frie
bevægelighed, skal man tænke på, at denne frihedsrettighed finder direkte anvendelse i
medlemsstaterne, hvorfor enhver forskelsbehandling kan bringes for en national domstol.
Kommissionen kan også træffe direkte foranstaltninger, der kan føre til, at der indledes
overtrædelsesprocedurer mod en medlemsstat, hvilket inddrager Domstolen. Ansvaret for
beskæftigelse og sociale politikker påhviler dog primært medlemsstaterne. Disse delte
ansvar beskrives i figur 2.
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Figur 2 ‐ Ansvar vedrørende arbejdskraftmobilitet

Kilde: Revisionsretten.

Kommissionen og arbejdskraftmobilitet
At flytte til et andet land af beskæftigelsesårsager er i bund og grund en individuel
beslutning. Men arbejdskraftmobiliteten kan fremmes, og EU‐finansiering kan være nyttig til
at støtte foranstaltninger vedrørende arbejdskraftmobilitet. I 2010 satte Kommissionen med
"Europa 2020 ‐ en strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst2" fremme af

2

KOM(2010) 2020 endelig af 3.3.2010.
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arbejdskraftmobilitet i relation til bedre matching af udbuddet af arbejdskraft med
efterspørgslen efter arbejdskraft, hvilket understøttes af Unionens strukturfonde, navnlig
ESF. Den fremmer en "fremadskuende og omfattende politik for arbejdsmigration, der på
fleksibel vis kan matche arbejdsmarkedets prioriteringer og behov". I de seneste år har
Kommissionen udstedt flere politikdokumenter, lovforslag og retningslinjer om
arbejdskraftmobilitet, hvor den har understreget dens betydning som en EU‐politik (jf.
figur 3).
Figur 3 ‐ Tidslinje over Kommissionens foranstaltninger vedrørende arbejdskraftsmobilitet

2016

Forordning 2016/589 om genoprettelsen af Euresnettet ‐ genoprettelse af Eures

2015

Retningslinjer for beskæftigelse fra 2015 bevaret i 2016 ‐ arbejdskraftmobiliteten bør tilvejebringes med det formål
at udnytte det europæiske arbejdsmarkeds fulde potentiale

2014

Udkast til retningslinjer for det operationelle programs indhold
Direktiv 2014/50/EU ‐ opstille minimumskrav til fremme af arbejdskraftsmobilitet
Direktiv 2014/50/EU ‐ opstille foranstaltninger til at udøve rettigheder, som arbejdstagerne har

2013

Direktiv 2013/55/EU om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer
Forordning 1304/2013 om ESF ‐ til fremme af bæredygtig beskæftigelse af god kvalitet og som støtte til
arbejdskraftmobiliteten
Forordning 1296/2013 oprettelse af EaSI

2012

Beskæftigelsespakke (KOM(2012)173 endelig)
KOM‐arbejdsdokumentet, der supplerer beskæftigelsespakken ‐ om reform af Eures for at opfylde Europa 2020‐
målene
Gennemførelsesafgørelse for 492/2011 (2012/733/EU) ‐ genoprettelse af Eures

2011

Forordning 492/2011 om arbejdstageres frie bevægelighed (afskaffelse af enhver forskelsbehandling af EU/EFTA‐
arbejdstagere på grundlag af nationalitet)

2010

Europa 2020‐strategien
Retningslinjer for beskæftigelse (bevaret indtil 2014)

2009
2008
2007
2006

1081/2006 forordning om ESF

Kilde: Revisionsretten.
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EU‐finansierede foranstaltninger til fremme af arbejdskraftmobiliteten
ESF forvaltes af Kommissionen og medlemsstaterne. Et af dens mål er fremme
arbejdskraftens geografiske og faglige bevægelighed inden for Unionen3. Dens samlede
midler for programperioden 2014‐2020 er 86,4 milliarder euro. Deraf er ca.
27,5 milliarder euro blevet afsat til et specifikt tematisk mål: "fremme af bæredygtig
beskæftigelse af høj kvalitet og støtte til arbejdskraftens mobilitet"4, under hvilket
medlemsstaterne kan finansiere foranstaltninger vedrørende arbejdskraftmobilitet. Det er
ukendt, hvor mange midler medlemsstaterne har brugt til sådanne formål.
Programmet for beskæftigelse og social innovation (EaSI), der forvaltes af
Kommissionen, består af tre akser, hvor aksen "Eures" (Den Europæiske
Beskæftigelsestjeneste) tager sigte på at fremme arbejdskraftmobiliteten. EaSI's midler for
perioden 2014‐2020 er 919 millioner euro. Midlerne til særlige EaSI‐Eures‐aktiviteter er
165 millioner euro, hvilket udgør 18 % af de samlede midler. EaSI‐Eures støtter aktiviteter til
fremme af arbejdstageres frivillige geografiske mobilitet. En oversigt over aktiviteterne gives
i figur 4.

3

Artikel 162 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

4

Artikel 3 i Europa‐Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1304/2013 om Den Europæiske
Socialfond (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 470).
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Figur 4 ‐ De forskellige aktiviteter i EaSI‐Eures‐aksen

Kilde: Revisionsretten.

REVISIONENS OMFANG OG REVISIONSMETODEN
Vi vurderede, hvordan Kommissionen sikrer arbejdskraftens frie bevægelighed, og hvor
effektive EU's foranstaltninger til fremme af arbejdskraftmobilitet er.
Vi undersøgte navnlig:
‐

informationsværkstøjerne, som Kommission har indført for at støtte arbejdstagere, der
er interesserede i at flytte eller er flyttet til en anden medlemsstat, og de
foranstaltninger, som Kommissionen har truffet for at overvinde eksisterende
hindringer for arbejdskraftmobilitet, herunder de data, som Kommissionen har
indsamlet om arbejdskraftmobilitetsstrømme og ‐mønstre (del I)
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‐

effektiviteten af EU's finansiering til støtte af arbejdskraftmobilitet gennem ESF og EaSI‐
programmet i programperioden 2014‐2020 (del II).
Vores revision blev udført fra oktober 2016 til juli 2017, og vi undersøgte følgende:

‐

Vi gennemgik Kommissionens foranstaltninger relateret til arbejdskraftmobilitet.

‐

Vi besøgte og interviewede de relevante nationale myndigheder i Tyskland,
Luxembourg, Polen, Rumænien og Det Forenede Kongerige.

‐

Vi gennemgik 23 gennemførte grænseoverskridende EaSI‐Eures‐partnerskabsprojekter,
der blev finansieret i 2015 og 2016, og interviewede projektledere i Tyskland,
Luxembourg, Polen og Det Forenede Kongerige.

‐

Vi adresserede en undersøgelse til de 28 nationale koordineringsbureauer i Eures‐
netværket og Schweiz' nationale koordineringsbureau for at undersøge Eures' drift, og
vi analyserede kvaliteten af 50 ledige stillinger på Eures' jobmobilitetsportal.

‐

Desuden fik revisionsholdet hjælp fra et ekspertpanel, der bestod af tre specialister på
området arbejdskraftmobilitet5.
Revisionen vurderede ikke "Brexits" betydning for den frie bevægelighed, idet dette er

en central del af de igangværende forhandlinger mellem EU og Det Forenede Kongerige.
Ligeledes analyserede revisionen heller ikke den betydning, som folkeafstemningen i
Schweiz i 2014 om immigration har. Når resultatet er omsat til schweizisk lovgivning,
kommer det til at påvirke EU‐arbejdstageres frihed til at flytte til Schweiz.

5

Ekspertpanelet bestod af: en universitetsforsker, der er specialiseret i arbejdskraftmobilitet i
Europa, et erfarent fagforeningsmedlem fra regionen omkring Luxembourg og en repræsentant
fra arbejdsgivergruppen i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.
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BEMÆRKNINGER
Del I ‐ Kommissionen har indført værktøjer til at sikre arbejdskraftens frie bevægelighed,
men dens oplysninger om, hvordan arbejdskraftmobilitet fungerer i praksis, er
ufuldstændige
Del I gennemgår de værktøjer, som Kommissionen har indført for at støtte
arbejdstagere, der er interesserede i at flytte til eller allerede er flyttet til en anden
medlemsstat. Den adresserer desuden de eksisterende hindringer for arbejdskraftmobilitet
og Kommissionens foranstaltninger med henblik på at adressere disse. Endelig vurderer del I
også de data, som Kommissionen har indsamlet om arbejdskraftmobilitetsstrømme og ‐
mønstre og ubalancer på arbejdsmarkedet.
Kommissionen har etableret værktøjer til at informere borgere om deres rettigheder, men
den er ikke klar over, hvor stor bevidstheden er om disse værktøjer på nuværende
tidspunkt
Det er vigtigt, at oplysninger om vilkår og rettigheder er tilgængelige for de personer,
der allerede arbejder i et andet land, og de personer, der søger arbejde i et andet land.
Derudover skal de personer, som kan drage nytte af sådanne oplysninger, være klar over, at
de eksisterer og er tilgængelige for dem.
Kommissionen giver borgere oplysninger om rettigheder og muligheder i forbindelse
med arbejdskraftmobilitet gennem to specifikke hjemmesider: Dit Europa og Eures (jf.
tekstboks 2).
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Tekstboks 2 ‐ Oplysninger om rettigheder og muligheder i forbindelse med arbejde i en anden
medlemsstat
‐

Dit Europa6 giver generelle oplysninger om at arbejde i en anden medlemsstat, f.eks.
grundlæggende rettigheder og socialsikringsspørgsmål. Dit Europa ‐ Råd & Vink tilbyder
rådgivning via et netværk af juridiske eksperter, der arbejder på kontrakt i Kommissionen. Dit
Europa giver også links til relevante nationale organer, regler og bistandstjenester.

‐

Euresportalen7 tilbyder adgang til ledige stillinger opslået af offentlige arbejdsformidlinger og
giver mere detaljerede oplysninger om de nationale arbejdsmarkeder og lovgivninger. Gennem
portalen kan man også kontakte specialiserede Euresvejledere, der aktivt kan guide en
jobsøgende gennem forskellige jobmuligheder.

Medlemsstaterne har desuden oprettet deres egne informationskilder til EU‐borgere,
der arbejder i landet, eller til de statsborgere i landet, der ønsker at arbejde i en anden
medlemsstat. Sådanne systemer kan støttes af offentlige myndigheder, fagforeninger eller
andre organer (jf. tekstboks 3).
Tekstboks 3 ‐ Eksempler på medlemsstater, der formidler oplysninger til arbejdstagerne om deres
rettigheder i et andet land
Polske myndigheder har oversat de juridiske rettigheder om arbejdstageres frie bevægelighed og
mobilitet til deres egne vejledninger for EU‐borgere, der kommer til Polen, og for polske borgere, der
flytter til udlandet. Oplysningerne er tilgængelige i brochureformat og fås på polsk, engelsk, tysk og
fransk. De er tilgængelige på polske ambassader og konsulater i andre medlemsstater og på
jobcentre i Polen samt på hjemmesiden tilknyttet ministeriet for familie‐, beskæftigelses‐ og
socialpolitik.

6

http://europa.eu/youreurope/index.htm.

7

https://ec.europa.eu/eures/public/fr/homepage.
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Rumænske myndigheder beskriver på deres hjemmesider de juridiske rettigheder, som følger med
arbejdskraftens frie bevægelighed. Rumænske konsulater i andre medlemsstater tilvejebringer også
oplysninger om arbejdsvilkår i det givne land og stiller foldere og brochurer om disse aspekter til
rådighed for rumænske statsborgere.

Kommissionen måler brugertilfredsstillelse for både Dit Europa og Eures. I 2016
bedømte 64 % af de besøgende på Dit Europa hjemmesiden som et godt eller fremragende
værktøj, 25 % som tilfredsstillende og 5 % som dårlig eller meget dårlig. Af dem, der brugte
Euresportalen, var 40 % enige i, at Eures er let at finde, og at de ville benytte tjenesten igen.
Kommissionen måler brugertilfredsheden, men den har ikke målt EU‐borgernes
bevidsthed om nogen af systemerne. Behovet for at skabe bevidsthed afspejles i
resultaterne af Kommissionens rapport fra 20178, der viser, at dem, der allerede bruger
Eures, fandt siden via internetsøgning eller ved en tilfældighed.
Kommission har oprettet systemer til at rapportere forskelsbehandling, som strider mod
med den frie bevægelighed, men en sådan forskelsbehandlings omfang på EU‐plan er
stadig ukendt
Arbejdstagere skal være opmærksomme på deres rettigheder og have mulighed for at
anmelde forskelsbehandling, som strider mod arbejdskraftens frie bevægelighed. En
forståelse af omfanget og typerne af forskelsbehandling, der finder sted, er nødvendig for
effektivt at kunne bekæmpe dem.
Solvit er Kommissionens system, som borgerne kan bruge til at klage over uretfærdige
regler eller over beslutninger truffet af nationale offentlige administrationer. I 2016
behandlede Solvit 2 414 sager, der alle vedrørte aspekter af det indre marked. Én
klagekategori vedrører arbejdskraftens frie bevægelighed, men andre kategorier kan
indirekte vedrøre fri bevægelighed. Disse indbefatter anerkendelsen af

8

Study on Impact of Branding for EU services for Skills and Qualifications Final Report, 17. marts
2017
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erhvervskompetencegivende eksamensbeviser, socialsikring og familiemedlemmers adgang
til uddannelse. I 2016 vedrørte 34 sager arbejdstageres frie bevægelighed.
Siden 2010 har Kommissionen indledt 33 retssager mod medlemsstater om den frie
bevægelighed og 21 om socialsikringsspørgsmål, der indirekte har en indvirkning på disse
rettigheder.
I betragtning af de 11,3 millioner tilflyttere i den arbejdsdygtige alder er antallet af
sager hos Solvit og antallet af overtrædelsesprocedurer meget lavt.
Udover Solvit har nogle medlemsstater oprettet deres egne specifikke systemer, hvor
borgere kan anmelde og behandle tilfælde af forskelsbehandling. F.eks. kan udenlandske
arbejdstagere i Luxembourg kontakte det nationale arbejdstilsyn, som kan følge op på
klagen. I andre medlemsstater som Tyskland kan arbejdstagere henvende sig på
informationskontorer, der drives af fagforeninger, og som har specialiserede forligsmænd,
der kan overtage klagen og indbringe den for de nationale myndigheder eller direkte
kontakte arbejdsgiveren med henblik på et forlig.
Ud over sit eget Solvit‐system og netværket af juridiske eksperter via Dit Europa ‐ Råd &
Vink, har Kommissionen begrænset kendskab til sager, der rejses på nationalt plan, da disse
ikke rutinemæssigt indberettes til Kommissionen. Derfor kender Kommissionen ikke det
fulde omfang af forskelsbehandling, som strider mod den frie bevægelighed. I henhold til et
direktiv fra 20149 havde medlemsstaterne indtil 2016 til at udpege organer til fremme,
analyse, overvågning af og støtte til ligebehandling af arbejdstagere i Unionen og deres
familiemedlemmer. Disse udpegede organer skal udføre undersøgelser om og analyser af
uberettigede begrænsninger af og hindringer for udøvelsen af retten til fri bevægelighed og
om forskelsbehandling på baggrund af nationalitet.

9

Europa‐Parlamentets og Rådets direktiv 2014/54/EU af 16. april 2014 om foranstaltninger til
fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed (EUT L 128 af 30.4.2014,
s. 8).
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Kommissionen har truffet foranstaltninger, der behandler andre begrænsninger af
arbejdskraftmobiliteten, men nogle hindringer vedbliver
Arbejdstagere kan også stå over for hindringer for at flytte, der kan påvirke deres
arbejdskraftmobilitet (f.eks. anerkendelsen af kvalifikationer), selvom de ikke udgør et brud
på deres rettigheder.
"De vanskeligheder, de [EU‐borgere, som ønsker at flytte eller faktisk flytter,] står over
for, er en del af forklaringen på, hvorfor den geografiske mobilitet mellem EU's
medlemsstater er forblevet på et forholdsvis lavt niveau: Ifølge tal om arbejdsstyrken i EU i
2011 var blot 3,1 % af de europæiske borgere i den erhvervsaktive alder […] bosat i et andet
EU‐land end deres eget"10.
Tabel 2 viser de hindringer, der almindeligvis identificeres i Kommissionens
dokumenter, og som er til hinder for arbejdskraftmobiliteten, sammen med Kommissionens
foranstaltninger og vores vurdering af effektiviteten af de trufne foranstaltninger. Tabellen
viser, at Kommissionen har truffet foranstaltninger for at overvinde disse hindringer for
arbejdskraftmobiliteten. Men set fra en europæisk arbejdstagers synspunkt, der ønsker at
arbejde i en anden medlemsstat, er de ikke altid effektive. Det er stadig en udfordring for
Den Europæiske Union at overvinde disse hindringer. Disse resterende hindringer er blevet
sat i perspektiv af Unionens arbejdskraftmobilitets uudnyttede potentiale: I 2014 viste
tilgængelige undersøgelsesdata, at ca. 2,9 millioner EU‐borgere ønskede at flytte inden for
de efterfølgende 12 måneder, men at kun lige over én million arbejdstagere gjorde det.

10

COM(2013) 236 final af 26.4.2013 "Forslag til Europa‐Parlamentets og Rådets direktiv om
foranstaltninger til fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed".
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Tabel 2 ‐ Hindringer for arbejdskraftmobiliteten, Kommissionens foranstaltninger og disses
effektivitet

Hindringer
Mangel på
oplysninger om de
juridiske
rettigheder til
arbejdstageres frie
bevægelighed

Ansvar

Har
Kommissionen
truffet
foranstaltninger?
Ja

Europa‐
Kommissionen

Ja

Mangel på
tilstrækkelige
oplysninger om
jobmuligheder

Europa‐
Kommissionen og
medlemsstaterne

Ja

Forskelle for så
vidt angår social
sikring

Europa‐
Kommissionen og
medlemsstaterne

Eksempler på trufne
foranstaltninger
Kommissionen har
oprettet:
Dit Europa
Eures
Solvit
Kommissionen driver
"Eures ‐ Den
Europæiske Portal for
Jobmobilitet" i
samarbejde med den
nationale offentlige
arbejdsformidling,
portalen indeholder
generelle oplysninger
om nationale
arbejdsmarkeder og
giver en direkte
adgang til ledige
stillinger.
Kommissionen
foreslog i december
2016 som en del af sin
pakke om
arbejdskraftens
mobilitet en revision
af den nuværende
forordning 883/2004
og
gennemførselsforordni
ngen hertil, idet der
lægges vægt på at
forbinde udbetalingen
af ydelser tættere til
den medlemsstat, der
opkrævede
socialsikringsbidrag.
Dette ville gøre
systemet mere
retfærdigt.

Er hindringen for
arbejdskraftmobiliteten adresseret
effektivt?
Ja

Ikke fuldt ud adresseret
Den Europæiske Portal for
Jobmobilitet Eures indeholder ikke
alle nationale ledige stillinger, og
jobbeskrivelserne for de ledige
stillinger er ofte ufuldstændige (jf.
punkt 51‐57).

Ikke fuldt ud adresseret
Medlemsstaterne lægger i
øjeblikket mere vægt på
supplerende pensionsindtægt som
et supplement til grundlæggende
nationale pensionsordninger.
Direktiv 98/49/EF om beskyttelse af
supplerende pensionsrettigheder
for arbejdstagere og selvstændige
erhvervsdrivende dækker ikke
mulighederne for at overføre
supplerende pensionsrettigheder,
f.eks. muligheden for at overføre
sådanne pensionsrettigheder, hvis
man flytter til en anden
medlemsstat (dette er dog allerede
muligt med nationale
pensionsordninger).
Den manglende mulighed for at
overføre pensionsrettigheder kan
fungere som en alvorlig dæmper for
arbejdstagernes mobilitet.
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Ja

Anerkendelse af
erhvervskompeten
cegivende og
akademiske
eksamensbeviser

Europa‐
Kommissionen og
medlemsstaterne

Automatisk
anerkendelse af
universitetsbeviser
Oprettelse af en
europæisk ramme for
lovregulerende
erhverv

Ikke fuldt ud adresseret
Rapporten om arbejdskraftmobilitet
fra 2016 konstaterer, at
anerkendelsen af
erhvervsadgangsgivende
eksamensbeviser fortsat er en
betydelig hindring for mobilitet.

Det europæiske
erhvervspas (EPC) er
et redskab, der skal
gøre anerkendelse
lettere, og som blot
har været tilgængeligt
siden 18. januar 2016.

Bemærk: Mere udførlige oplysninger om de trufne foranstaltninger, og hvordan vi foretog
vurderingen, er indeholdt i bilag I i denne rapport.
Kilde: Revisionsretten.

Det følgende eksempel i tekstboks 4 viser hvilken type foranstaltninger, Kommissionen
har truffet, og hvorfor de ikke er fuldt ud effektive.
Tekstboks 4 ‐ Eksempel på en foranstaltning, som Kommissionen har truffet, og som adresserer en
konstateret hindring for arbejdskraftmobiliteten
Hindring "Anerkendelse af erhvervsadgangsgivende og akademiske eksamensbeviser"
Foranstaltninger: Det europæiske erhvervspas (EPC'et)
Kommissionen har indført EPC'et for sygeplejersker/fagfolk inden for sundhedssektoren, kemikere,
fysioterapeuter, skiguider, bjergførere og ejendomsmæglere. Det er et elektronisk certifikat, og for at
få det, skal ansøgerne indsende den nødvendige dokumentation til den relevante myndighed i deres
medlemsland, hvor certifikatet bekræftes. Efter at dokumentkontrollen er udført, videresendes
dokumentationen til den kompetente myndighed i værtsmedlemsstaten, der undersøger, hvilken
erhvervsmæssig kvalifikation der er ækvivalent. Hvis resultatet af denne undersøgelse ikke medfører
kompenserende træningsforanstaltninger, udsteder denne myndighed EPC'et. Formålet med dette er
at skabe større gennemsigtighed og retssikkerhed for fagfolk samt styrke deres mobilitet.
Siden EPC'et blev indført den 18. januar 2016 er der i hele EU blevet indgivet 3 229 EPC‐ansøgninger,
hvoraf 1 390 har resulteret i udstedelse (tal fra juni 2017).

26
Kommissionen overvåger strømme og mønstre i arbejdskraftmobiliteten, men de data, der
er til rådighed i medlemsstaterne, kan anvendes bedre med henblik på at forstå
ubalancerne på arbejdsmarkedet
Indsamling af data af god kvalitet om strømme og mønstre i arbejdskraftmobiliteten er
nødvendig for at støtte beslutningstagning i forbindelse med arbejdskraftmobilitet, såvel på
nationalt plan som EU‐plan.
EU's arbejdsstyrkeundersøgelse indeholder de mest omfattende europæiske data fra
husstandsundersøgelser om arbejdsmarkedsdeltagelse for personer, som er 15 år eller
ældre. Arbejdsstyrkeundersøgelsen er den vigtigste datakilde, som Kommissionen anvender
til at overvåge arbejdskraftsbevægelsesmønstre11. Den årlige rapport om
arbejdskraftmobilitet bygger hovedsageligt på data fra arbejdsstyrkeundersøgelsen og giver
aggregerede data om det samlede antal og strømme. Hvert år omfatter rapporten et fokus
på forskellige emner. I 2016 var der blandt andet fokus på grænseoverskridende
arbejdstagere og tilbagevendensmobilitet.
Med hensyn til overvågning af arbejdskraftmobilitet har arbejdsstyrkeundersøgelsen
nogle begrænsninger, hvilket Kommissionen anerkender12:
‐

Kun i 12 medlemsstater er det obligatorisk at svare på undersøgelsen, og ikke‐
besvarelsesprocenten blandt udlændinge vides at være meget høj, navnlig på grund af
sprogproblemer.

‐

I mange medlemsstater kan nyligt ankomne udlændinge eller korttidsansatte ikke indgå
i undersøgelsen, eftersom arbejdsstyrkeundersøgelsen i overensstemmelse med
internationale anbefalinger om folketællinger kun dækker personer, der har opholdt sig
et år eller mere.

11

De øvrige kilder er demografiske data fra Eurostat, data fra Eurobarometer, administrative data,
OECD‐data og nationale data.

12

Mangler identificeret af Kommissionen, jf. "Compendium of data sources on EU citizens
residing/working in other EU Member States", december 2016.
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‐

Den lille stikprøvestørrelse i mange lande mindsker muligheden for at analysere
dataene efter nationalitet.
I 2005 identificerede Kommissionen behovet for ud over arbejdsstyrkeundersøgelsen at

forbedre oplysninger om strømme i arbejdskraftmobiliteten mellem EU‐medlemsstater.
Kommissionen udarbejder et årligt kompendium med relevante datakilder, der er
tilgængelige i medlemsstaterne. I 2016 rapporterede næsten alle lande, at den måde,
hvorpå de indsamler data om udenlandske statsborgere, som enten er i beskæftigelse eller
registreret som jobsøgende, er centraliseret. Nogle arbejdsstyrkeundersøgelser indsamler
data, der beskriver EU‐arbejdstagernes individuelle "profil", f.eks. det tyske system, der
omfatter oplysninger om: profession/beskæftigelse, typen af det udførte arbejde og
arbejdstagerens uddannelse. Men det har dog vist sig at være svært at bruge sådanne data,
da de ikke er sammenlignelige medlemsstaterne imellem.
I 2010 indledte Kommissionen projektet "Monitoring labour market developments in
Europe". Det havde som formål at indsamle ajourførte oplysninger om ledige stillinger, der
også skulle fungere som et redskab til tidlig varsling om flaskehalse og misforhold på tværs af
arbejdsmarkeder i EU. Databegrænsninger, f.eks. den begrænsede mængde af
sammenlignelige data om ledige stillinger efter medlemsstat, gjorde dette svært at opnå.
Formålet blev yderligere afspejlet i 2016 Eures‐forordningen13, der kræver, at
medlemsstaternes nationale arbejdsprogrammer tager hensyn til data om
mobilitetsstrømme og ‐mønstre samt dataanalyse af eksisterende prognoser om mangel på
og overskydende arbejdskraft. Kommissionens rapport fra 201614 indeholder detaljerede
oplysninger vedrørende forskning om mangel på og overskydende arbejdskraft og
undersøger den mulige tilpasning mellem mangel og overskud på tværs af landene.

13

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. 1296/2013
(EUT L 107 af 22.4.2016, s. 1).

14

Europa‐Kommissionen, "A comparison of shortage and surplus occupations based on analyses
of data from the European Public Employment Services and Labour Force Surveys", februar
2017.
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Vi konstaterede, at medlemsstaterne er på forskellige stadier for så vidt angår kvaliteten
og dybden af oplysninger om ubalancer med hensyn til færdigheder og arbejdskraft og disses
omfang. Af de besøgte lande frembringer Tyskland og Storbritannien data, der er mere
omfattende end dem, Kommissionen kan frembringe, hvilket bilateralt muligvis også gør sig
gældende for arbejdsformidlinger i andre medlemsstater (jf. tekstboks 5). Kommissionens
rapport fra 2016 anerkender også behovet for at forbedre indsamlingen af sådanne data på
tværs af alle medlemsstater. I undersøgelsen var blot 13 af de 26 arbejdsformidlinger, der
indgav data, i stand til at levere oplysninger om manglen og overskuddets omfang på deres
nationale arbejdsmarkeder. På det tidspunkt, hvor vi afsluttede vores revision, var der
fortsat et omfattende arbejde i gang med vurdering af færdigheder og mangel på og
overskud af arbejdskraft på tværs af medlemsstaterne.
Tekstboks 5 ‐ Eksempler på ubalancer med hensyn til datafærdigheder og arbejdskraft i
medlemsstaterne
Tyskland "Fachkräfteengpassanalyse" ‐ et detaljeret overblik over manglen på specialiseret
arbejdskraft efter region og økonomisk sektor
Den tyske offentlige arbejdsformidling udarbejder en analyse af forventet mangel på en specialiseret
arbejdsstyrke ("Fachkräfte" på tysk) ud fra økonomisk sektor og region. Initiativet skal ses i lyset af de
demografiske ændringer i Tyskland, den lave arbejdsløshed og de voksende problemer, man har med
at rekruttere specialiserede arbejdstagere. Manglen måles ud fra stillinger, som forbliver ledige
(ubesatte), den regionale arbejdsløshedsrate og forholdet mellem arbejdsløse og ledige stillinger.
Rapporten giver f.eks. følgende overblik for så vidt angår mekatronik‐ og automatikspecialisters
specifikke kvalifikationer:
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Specialiseret arbejdsstyrke for mekatronik‐ og automatikspecialist, december 2016

Schleswig‐Holstein
Schleswig-Holstein

Mecklenburg-Vorpommern
Mecklenburg‐Vorpommern
Hamburg
Hamborg
Bremen
Bremen

Brandenburg
Brandenburg

Niedersachsen
Niedersachsen

Berlin
Berlin

Sachsen-Anhalt
Sachsen‐Anhalt
Nordrhein‐Westfalen
Nordrhein-Westfalen

Sachsen
Sachsen
Thüringen
Thüringen
Hessen
Hessen

Rheinland-Pfalz
Rheinland‐Pfalz
Saarland
Saarland

= mangel på specialiseret arbejdskraft
Bayern
Bayern
Baden‐Württemberg
Baden-Württemberg

= tegn på mangler
= ingen tegn på mangler
= ingen tilgængelige data

Administrative grænser © EuroGraphics. Datakilde: Statistik fra Bundesagentur für Arbeits.
Den tyske arbejdsformidling deler sådanne data med andre arbejdsformidlinger på bilateralt plan
med henblik på at forbedre rekrutteringsprocessen af specialister fra andre medlemsstater, men
dataene hverken indsamles eller registreres på EU‐plan.
… og Det Forenede Kongerige frembringer mere detaljerede oplysninger om manglen på
færdigheder, herunder forventede mindstelønninger
I Det Forenede Kongerige etablerer arbejds‐ og pensionsministeriet en liste over manglende
færdigheder for strømme ind i landet. Listen dækker hele Det Forenede Kongerige (med en separat
fortegnelse for Skotland) og angiver den ledige stilling og de specifikke stillingsoplysninger samt
beskriver den forventede mindsteløn. Denne fortegnelse er offentligt tilgængelig og deles med andre
medlemsstater15.

15

Jf. https://www.gov.uk/government/publications/tier‐2‐shortage‐occupation‐list.
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Del II ‐ Svagheder i udformningen og overvågningen af EU‐finansierede foranstaltninger til
fremme af arbejdskraftmobiliteten
Denne del af rapporten gennemgår EU‐finansieringens effektivitet hvad angår fremme
af arbejdskraftmobiliteten. De programmer, der er tilgængelige til disse formål, er ESF og
EaSI‐programmet. Vi analyserede de finansielle tildelinger til begge fonde og
komplementariteten mellem ESF‐ og EaSI‐mål. Vi undersøgte yderligere, om disse
programmer støtter arbejdskraftmobiliteten effektivt, og hvordan sådanne aktiviteter
overvåges.
Vi gennemgik to af EaSI‐Eures‐aktiviteternes elementer: Euresprojekter forvaltet af
grænseoverskridende partnerskaber hvad angår deres opbygning og
performanceovervågning og Euresportalen for jobmobilitet, navnlig dens effektivitet med
hensyn til at bringe jobsøgende og ledige stillinger sammen.
Den samlede EU‐finansiering vedrørende arbejdskraftens mobilitet er ukendt, og
komplementaritet mellem fondene sikres ikke
Når EU‐midler finansierer aktiviteter, der adresserer en vigtig prioritet som
arbejdskraftmobilitet, skal Kommissionen sikre, at midlerne kan identificeres og overvåges.
Når der er flere EU‐midler til rådighed, skal deres komplementaritet sikres.
Figur 5 angiver, hvordan EU‐programmer, der er relevante for arbejdskraftmobiliteten,
kan sammenlignes med hensyn til finansielle vilkår. ESF er potentielt det primære
instrument til at fremme beskæftigelsen, som arbejdskraftmobiliteten er en del af. Under et
af ESF's tematiske mål, målet "Fremme af bæredygtig beskæftigelse af høj kvalitet og støtte
til arbejdskraftens mobilitet" (det såkaldte "TO 8"), og dets relaterede investeringsprioritet
om modernisering af arbejdsmarkedsinstitutioner, herunder gennem aktioner, som fremmer
arbejdskraftmobilitet (den såkaldte "IP 7"), kan medlemsstaterne programmere aktiviteter
relateret til arbejdskraftmobilitet. Det fremgår af figuren, at de ESF‐midler, der er
tilgængelige for medlemsstaterne under TO 8, med 27,5 milliarder euro til at adressere
arbejdskraftmobilitet er betydeligt større end de 919 millioner euro i EaSi‐programmet,
navnlig Eures‐aksen med 165 millioner euro, der også er afsat til at håndtere spørgsmål om
arbejdskraftmobilitet.
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Figur 5 ‐ Sammenligning af respektive finansieringsstrømme, der kan bruges til at støtte
arbejdskraftmobiliteten

ESF TM8 2014‐20: 27 505 millioner euro

EaSI 2014‐20: 919 millioner euro

EaSI‐Eures 2014‐20 165 millioner euro

ESF TM8 IP7 2014‐20: 954 millioner euro

Kilde: Revisionsretten.

Under den nuværende programperiode 2014‐2020 for ESF kan medlemsstaterne
planlægge deres nationale aktiviteter vedrørende Eures (f.eks. medarbejder‐ og IT‐udgifter i
deltagende arbejdsformidlinger) og udviklingen af specifikke mobilitetsordninger og ‐
strategier på lokalt, regionalt og nationalt plan samt på tværs af grænser. Kommissionen
præsenterede denne nye tilgang for medlemsstaterne i 2013 og lagde vægt på at opnå
bedre funktionsdygtighed for arbejdsmarkedet ved at fremme arbejdstageres geografiske
mobilitet på et transnationalt plan16.
Under godkendelsen af de operationelle ESF‐programmer i 2013/2014 overvågede
Kommission ikke, i hvor stort omfang medlemsstaterne rent faktisk planlagde
foranstaltninger til at adressere arbejdskraftmobiliteten. I et forsøg på at indsamle sådanne
oplysninger sendte Kommissionen i september 2015, efter at have godkendt de
underliggende operationelle ESF‐programmer, en spørgeundersøgelse til medlemsstaterne
med henblik på at indhente data om størrelsen af det planlagte ESF‐budget for Eures‐
foranstaltninger og foranstaltninger til arbejdskraftmobilitet i EU. Det var dog kun 15
medlemsstater, der svarede. 12 af disse svarede, at de ville støtte Eurestjenesterne gennem
ESF. For så vidt angår de finansielle midler allokeret hertil konkluderede undersøgelsens

16

Forordning (EU) nr. 1304/2013.
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bedømmer, at det på grund af meget forskellige svar og stor uensartethed i angivelsen af
udgifter pr. år eller i alt ikke er muligt at sammenligne datasættet modtaget fra de 15 lande.
Tekstboks 6 viser måder, hvorpå individuelle medlemsstater bruger ESF til sådanne formål.
Tekstboks 6 ‐ Eksempler på ESF‐aktiviteter, der adresserer arbejdskraftmobilitet i medlemsstater
og deres respektive finansielle betydning
Portugal
Programmet støtter foranstaltninger rettet direkte mod jobsøgende eller arbejdsgivere, navnlig med
hensyn til information, rådgivning og støtte om placering og rekruttering til statsborgere eller
arbejdsgivere, der ønsker at arbejde eller rekruttere i en anden medlemsstat.
Med dette for øje afsatte Portugal 2,16 millioner euro for perioden 2014‐2020, hvilket udgør
0,02 % af det samlede ESF‐budget på 8,9 milliarder euro for denne periode (EU‐midler og nationale
midler).
Irland
Irland støtter jobsøgende gennem jobmesser, fremme af ledige stillinger i Europa på Jobsireland,
Euresportalen og Eures' facebookside. Arbejdsgivere kunne arrangere jobmesser, reklamere for
deres ledige stillinger på Jobsireland og Eures‐portalen og blev støttet ved oversøiske begivenheder.
Med dette for øje afsatte Irland 2,7 millioner euro for perioden 2014‐2020, hvilket udgør 0,28 % af
det samlede ESF‐budget på 948 millioner euro for denne periode (EU‐midler og nationale midler).

I ESF's opbygning er arbejdskraftmobilitet i EU ikke blevet defineret som en særskilt
investeringsprioritet17, og den er heller ikke blevet øremærket på nogen anden måde. Det
kan derfor ikke fastslås, hvilke ESF‐budgetter der reelt er tildelt til Euresforanstaltninger eller
arbejdskraftmobilitet i de 28 medlemsstater, og det er derfor ikke muligt at klarlægge, hvilke
midler der er brugt til hvilke formål.

17

Europa‐Kommissionen, "The analysis of the outcome of the negotiations concerning the
Partnership Agreements and ESF Operational Programmes, for the programming period 2014‐
2020", september 2016.
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Vi gennemgik de operationelle ESF‐programmer for de besøgte medlemsstater, og vi var
ikke i stand til at fastslå, hvor mange midler der var blevet tildelt til at støtte
arbejdskraftmobiliteten. Ud fra gennemgangen og vores besøg i medlemsstaterne fastslog
vi, at det ikke var en prioritet for medlemslandene at planlægge foranstaltninger til
arbejdskraftmobilitet under ESF. I Rumænien blev der lagt vægt på at stimulere
tilbagevendensmobilitet, da den konstante strøm af arbejdstagere væk fra Rumænien havde
skabt mangel på arbejdskraft på nogle af økonomiens nøgleområder (jf. tekstboks 7)
Tekstboks 7 ‐ Adressering af arbejdskraftmobilitet gennem ESF‐finansiering i de fem besøgte
medlemsstater

De besøgte medlemsstater

Adresserer den nuværende ESF arbejdskraftmobilitet i EU?
Nej

Tyskland

ESF‐midlerne fokuserer på integrationen af unge, langtidsledige og
migranter på arbejdsmarkedet.
Nej

Luxembourg

Polen

Rumænien

ESF adresserer arbejdsløse over 45 og integrationen af arbejdsløse under
30 år på arbejdsmarkedet.
I et begrænset omfang, f.eks. ved at tildele unge mennesker, der flytter til
en anden medlemsstat, et omplaceringsbidrag.
I et begrænset omfang, f.eks. stimulering af tilbagevendensmobilitet til
Rumænien i form af udstedelse af individuelle lån.
Nej

Det Forenede Kongerige

Der gives prioritet til de grupper, der oplever arbejdsmarkedsmæssige
ulemper, herunder unge mennesker, personer med handicap, og dem,
der har lavere kvalifikations‐ og færdighedsniveauer.

Den underliggende forordning, der definerer horisontale regler for alle europæiske
struktur‐ og investeringsfonde ("ESI‐fondene", der også omfatter ESF)18, kræver koordination

18

Europa‐Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles
bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond,
Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den
Europæiske Hav‐ og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for
Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav‐
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af og komplementaritet mellem ESI‐fondene og andre EU‐fonde. Den underliggende EaSI‐
forordning kræver også, at aktiviteter, der gennemføres under EaSI‐programmet, "er i
overensstemmelse med og supplerer andre EU‐tiltag, såsom de europæiske struktur‐ og
investeringsfonde"19. Men som det fremgår af figur 6 dækker både EaSI‐programmet og ESF
meget ens foranstaltninger til at adressere sammenlignelige målsætninger i relation til
arbejdskraftmobilitet. Begge fonde adresserer eller kan adressere arbejdskraftmobilitet på
transnationalt plan og forudse specifikke foranstaltninger til fremme af mobilitet, herunder
støtte til samarbejde mellem relevante institutioner.

og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af
20.12.2013, s. 320).
19

Artikel 7 i Europa‐Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1296/2013 af 11. december 2013
om et EU‐program for beskæftigelse og social innovation ("EaSI") og om ændring af afgørelse
nr. 283/2010/EU om oprettelse af den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress til fordel
for beskæftigelse og social integration (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 238).
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Figur 6 ‐ Sammenligning af overlappende ESF‐ og EaSI‐målsætninger vedrørende
arbejdskraftmobilitet

ESF TO 8‐målsætninger

Adgang til beskæftigelse for jobsøgende og
personer uden for arbejdsstyrken, herunder
langtidsledige og personer, der er langt fra
arbejdsmarkedet, også gennem lokale
beskæftigelsesinitiativer og støtte til
arbejdstagernes mobilitet.

EaSI‐Eures‐målsætninger
Sikre, at ledige stillinger og jobansøgninger og tilhørende
oplysninger og rådgivning såvel som alle relaterede
oplysninger, såsom om leve‐ og arbejdsvilkår, gøres
gennemsigtige for henholdsvis de potentielle ansøgere og
arbejdsgiverne. Dette opnås gennem udveksling og
formidling af disse oplysninger på tværnationalt,
tværregionalt og grænseoverskridende niveau under
anvendelse af standardformularer for interoperabilitet for
ledige stillinger og ansøgninger og på andre
hensigtsmæssige måder, f.eks. individuel rådgivning og
mentorordninger, særlig for lavtuddannede personer

Modernisering af arbejdsmarkedets
institutioner, såsom offentlige og
private arbejdsformidlinger og
forbedring af matchningen af
kvalifikationer til arbejdsmarkedets
behov, herunder gennem aktioner,
som fremmer arbejdskraftens
mobilitet på tværs af landegrænser,
samt gennem mobilitetsordninger og
bedre samarbejde mellem
institutioner og relevante
interessenter.

Støtte til udbydelse af EURES‐tjenester til rekruttering og
anvisning af kvalitetsbaseret og bæredygtig beskæftigelse
til arbejdstagere gennem godkendelse af jobtilbud og ‐
ansøgninger. Støtten til EURES‐tjenester skal ydes til
forskellige arbejdsformidlingsfaser, fra forberedelse inden
rekruttering til bistand efter jobanvisning med henblik på
en vellykket integration af ansøgeren på arbejdsmarkedet.
Disse støttetjenester kan omfatte målrettede
mobilitetsordninger med henblik på at besætte ledige
stillinger i en bestemt sektor, et bestemt erhverv, et
bestemt land eller en bestemt gruppe af lande, eller for
særlige grupper af arbejdstagere, f.eks. unge med tendens
til at være mobile, hvor der er blevet fastslået et klart
økonomisk behov.

Kilde: Revisionsretten.

Grænseoverskridende partnerskaber fremmer arbejdskraftmobiliteten, men der er
mangler for så vidt angår grænseoverskridende partnerskabsprojekters udformning og
rapportering om effektivitet.
Grænseoverskridende EaSI‐Eures‐partnerskaber håndterer arbejdskraftmobiliteten. De
involverer partnere fra mindst to deltagende medlemsstater (eller associerede lande),
normalt den nationale offentlige arbejdsformidling, men også andre aktører såsom
arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger eller andre regionale sammenslutninger. Under
EaSI‐Eures kan grænseoverskridende partnerskaber ansøge om projektfinansiering til deres
aktiviteter på årsbasis. Tekstboks 8 viser et eksempel på et grænseoverskridende
partnerskab, der er finansieret af EaSI‐Eures.
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Tekstboks 8 ‐ Det grænseoverskridende Oberrhein‐projekt ‐ et eksempel på et mangeårigt og
succesfuldt samarbejde

Kilde: http://www.interreg‐oberrhein.eu/ablage/.
Det grænseoverskridende Eures‐T Oberrhein‐partnerskab blev oprettet i 1999 og omfatter
regionerne Baden og Südpfalz (DE), Alsace (FR) og Aargau, Basel, Basel by, Jura og Solothurn (CH).
Dagligt krydser 93 300 pendlere deres grænser, hvilket er det næsthøjeste antal
grænseoverskridende arbejdstagere i EU.
Samarbejdet mellem de offentlige arbejdsformidlinger, fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer i
alle tre lande fremmer grænseoverskridende beskæftigelse.
Det grænseoverskridende Oberrhein‐partnerskabsprojekt, som vi gennemgik, blev delvist finansieret
af EaSI‐Eures og adresserer 8 af de 10 målsætninger, der er opstillet i den årlige indkaldelse af
forslag, der udgives af Kommissionen (et projekt skal adressere mindst fem målsætninger for komme
i betragtning).
Målsætning 4 ‐ One‐stop‐shop er en succesfuld foranstaltning i Oberrhein: Der er tre Euresrådgivere
tilknyttet, som man kan få kontakt med pr. telefon eller e‐mail, hvor de svarer på jobsøgendes
spørgsmål. I 2016 modtog denne tjeneste 2 271 forespørgsler.
Målsætning 5 påkræver, at de grænseoverskridende partnerskaber udarbejder og gennemfører
innovative tjenester. I tilfældet det grænseoverskridende Oberrhein‐partnerskab skete dette ved at
støtte grænseoverskridende lærlingeuddannelser, navnlig for unge franske jobsøgende, der søgte en
lærlingeuddannelse i en tysk virksomhed.
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I ansøgningsfasen fastsætter få projekter de forventede kvantitative resultater.
Vi gennemgik 23 grænseoverskridende partnerskabsprojekter (11 fra 2015 og 12 fra
201620), og vores projektvurdering indgår i bilag II. Vi kunne konstatere, at de aktiviteter,
som var finansieret og godkendt af Kommissionen som en del af en årlig proces, ofte var en
gentagelse af forrige års aktiviteter. Oftest bestod aktiviteterne i at organisere konferencer
og jobmesser, workshops, kurser i udformning af CV og sprogkurser. Mere innovative
løsninger bestod bl.a. af brug af sociale medier (Facebook, Linkedin, Twitter) og at skabe
kontakt til universiteter. Sådanne innovative løsninger planlægges sjældent.
Vi konstaterede, at 21 projektansøgninger indeholdt en kvalitativ beskrivelse af deres
kontekst, f.eks. en beskrivelse af mobilitetsstrømmene eller rationalet for
grænseoverskridende mobilitet i den givne region. Men blot ni projekter havde defineret en
kvantitativ basislinje med tal, der kan anvendes til at måle fremskridt (figur 7). Yderligere fire
projekter hvert år frembragte statistikker, der kunne anvendes som en kvantitativ basislinje
til at måle fremskridt, men de blev ikke udelukkende brugt til dette formål.

20

Finansieringen af disse grænseoverskridende partnerskabsprojekter var 3,5 millioner euro i
2015 og 4,4 millioner euro i 2016.
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Figur 7 ‐ Forekomst af basislinjer, som fremskridt kan måles i forhold til
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Bemærk: En kvantitativ basislinje er en situation, som projektresultater kan måles i forhold til
En kvalitativ basislinje giver blot en beskrivelse af den grænseoverskridende situation, men
kan ikke bruges til at måle fremskridt.
Kilde:

Revisionsretten.

Tilskudskontrakten for projekter kræver indsamling og forelæggelse af oplysninger for
så vidt angår output og resultater af foranstaltningerne. På trods af dette viste vores
gennemgang, at kun 16 af de udvalgte 23 projekter havde definerede outputmål (f.eks.
antallet af deltagere på jobmesser organiseret af det grænseoverskridende
partnerskabsprojekt), og kun ni projekter havde definerede resultater (oftest antallet af
jobformidlinger). For nogle projekter var der ikke en umiddelbar sammenhæng mellem
output og resultater, da outputmålene var fastsat, men de forventede resultater ikke var
blevet defineret. Mellem 2015 og 2016 identificerede vi en forbedring i fastsættelsen af
resultatmål ‐ i 2015 havde kun 18 % af projekterne resultatmål, og i 2016 var tallet steget til
58 %.
Tekstboks 9 viser de forskellige praksis inden for de projekter, vi vurderede, hvad angår
opbygning og præstationsovervågning.
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Tekstboks 9 ‐ Gode og dårlige praksis fra 23 grænseoverskridende Eures‐partnerskabsprojekter
Fra dårlig praksis
Hovedparten af projekterne definerer kun output. F.eks. definerede EURADRIA, et
grænseoverskridende samarbejde mellem Italien, Slovenien og Kroatien, ikke nogen kvantitativ
basislinje (nuværende status), havde ikke et resultatmål (f.eks. jobformidlinger) og målte heller ikke
projektets resultater (formidlinger, personer i beskæftigelse). Projektet frembragte dog outputtal
såsom antallet af deltagere på konferencer eller workshops.
… til god praksis
Nogle små grænseoverskridende samarbejdsprojekter, f.eks. et mellem Danmark og Sverige
(Øresund), identificerer mere målrettede foranstaltninger og kan fremlægge tal om basislinjer, mål
og projektets resultater med hensyn til jobformidlinger.

EaSI‐overvågningssystemet gør det ikke muligt for aktuelle resultater fra
grænseoverskridende partnerskabsprojekter at blive aggregeret på programplan
Kommissionen overvåger aktiviteter i grænseoverskridende partnerskabsprojekter ved
hjælp af en standardskabelon til rapportering, som den enkelte projektkoordinator skal
bruge. Rapporten indeholder en kvalitativ og kvantitativ del. Den kvantitative del indsamler
ikke output eller resultater, der har betydning for arbejdskraftmobiliteten. Mange
projektkoordinatorer bruger den kvalitative del af rapporten til at forklare output og nogle
gange resultater, men en sådan forklaring er ikke et krav. Der mangler derfor sammenhæng
og konsekvens, hvilket gør det svært at aggregere output og resultater.
I 2016 indførte Kommissionen yderligere en rapporteringsskabelon til
grænseoverskridende partnerskabsprojekter. I den nye skabelon påkræves data, som vi for
de besøgte projekters vedkommende kunne konstatere ikke kunne indhentes på grund af
nyligt ansøgte statistiske klassifikationer. Desuden stammer nogle af de data, som er
påkrævet i den nye skabelon, ikke fra selve det grænseoverskridende partnerskabsprojekt,
men fra det månedlige spørgeskema, som Kommissionen sender til alle Eures‐rådgivere i EU.
Dette gør rapporteringen for individuelle projekter mindre pålidelig, da dataene ikke
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kommer fra projektaktiviteterne. I det store hele skal de skridt, der er taget for at forbedre
den efterfølgende overvågning, finjusteres yderligere.
Kommissionen tager sigte på at gøre Eures‐portalen for jobmobilitet til et egentligt
europæisk jobformidlings‐ og rekrutteringsværktøj, men dette er et vanskeligt mål at nå
Euresportalen sætter jobsøgende i stand til at finde oplysninger om arbejdsmarkederne
i andre medlemsstater og få adgang til stillingsopslag fra alle EU‐ og EFTA‐landene via
Euresportalen for jobmobilitet. På samme måde sætter den arbejdsgiverne i stand til at gøre
jobsøgende i andre lande opmærksomme på deres ledige stillinger. Portalen drives af
Kommissionen21.
Dækningen af jobmuligheder er lav på Eures‐portalen for jobmobilitet
Med sit forslag til reform af Eures i 2016 (Forordning (EU) 2016/589) erklærede
Kommissionen, at "for at fremme arbejdskraftens frie bevægelighed bør alle ledige stillinger,
som offentliggøres gennem offentlige arbejdsformidlinger og andre Euresmedlemmer […]
offentliggøres på Euresportalen." En ufuldstændig pulje af ledige stillinger på EU‐plan var en
af Eures' primære begrænsninger, som Kommissionen identificerede i 2014.
De undersøgelsesdata, vi har fået fra de nationale koordineringsbureauer, viser, at over
90 % af de ledige stillinger i de offentlige arbejdsformidlinger i 11 medlemsstater også var
opslået på jobmobilitetsportalen Eures i 2016. I modsætning hertil opslog fire medlemsstater
mindre end 20 %, som det fremgår af figur 8. Generelt bliver en betydelig del af de ledige
stillinger i de offentlige arbejdsformidlinger ikke opslået på Eures' jobmobilitetsportal.

21

Omkostningerne i forbindelse med udviklingen af portalen til udveksling af stillinger var på
5 millioner euro i 2016.
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Figur 8 ‐ Procentdel af de nationale offentlige arbejdsformidlingers jobtilbud, der blev slået
op på Euresportalen i 2016
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Note: Dataene stammer fra de nationale koordineringsbureauer i de medlemsstater, som besvarede
vores spørgeundersøgelse. Der var ingen data tilgængelige for Irland, Tyskland, Spanien, Polen og
Rumænien. Nogle koordineringsbureauer angav tekniske problemer såsom dobbelt input af jobtilbud
i nationale databaser, f.eks. når én ledig stilling, som skal besættes, offentliggøres i flere opslag.
Dette kan påvirke nøjagtigheden af de indberettede data.
Kilde: Revisionsretten.

Vi analyserede undersøgelsesdataene fra koordineringsbureauerne for at sammenligne,
hvor stor en andel af de ledige stillinger, der var slået op i nationale offentlige
arbejdsformidlinger, som også blev slået op på Eures i henholdsvis 2015 og 2016. For så vidt
angår 13 medlemsstater var andelen forblevet den samme eller steget, men for ni
medlemsstater var andelen faldet. Det kan ud fra de data, der er angivet i figur 9, anslås, at
andelen af ledige stillinger i de offentlige arbejdsformidlinger, som også blev opslået på
Eures' jobmobilitetsportal, samlet set faldt med 15 % mellem 2015 og2016.
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Figur 9 ‐ Ændring fra 2015 til 2016 i andelen af ledige stillinger i de nationale offentlige
arbejdsformidlinger, som også blev opslået på Euresportalen
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Note: Dataene stammer fra de nationale koordineringsbureauer i de medlemsstater, som besvarede
vores spørgeundersøgelse. Der var ingen data tilgængelige for Irland, Tyskland, Spanien, Polen og
Rumænien. Nogle koordineringsbureauer angav tekniske problemer såsom dobbelt input af jobtilbud
i nationale databaser, f.eks. når én ledig stilling, som skal besættes, offentliggøres i flere opslag.
Dette kan påvirke nøjagtigheden af de indberettede data.
Kilde: Revisionsretten.

Forordning (EU) 2016/589 tillod også medlemsstaterne at give arbejdsgiverne
muligheden for at undlade at offentliggøre en ledig stilling på Eures' jobmobilitetsportal
"efter arbejdsgiverens objektive vurdering af kravene til den pågældende stilling, dvs.
specifikke færdigheder og kompetencer, der er påkrævet for at kunne udføre
arbejdsopgaverne på passende vis, som arbejdsgiveren anfører som den eneste begrundelse
for at undlade at offentliggøre den ledige stilling". I de medlemsstater, vi besøgte, forklarer
dette i de fleste tilfælde, hvorfor antallet af ledige stillinger på Eures er betydeligt lavere end
antallet på de nationale offentlige arbejdsformidlingers portaler. Arbejdsgiveren kan blot
undlade at offentliggøre sine ledige stillinger på Eures, uden at yderligere begrundelse er
nødvendig.
Men selv hvis de offentlige arbejdsformidlinger opslog alle ledige stillinger, som findes i
deres særlige nationale database, på Eures' jobmobilitetsportal, ville det stadig kun udgøre
en lille del af alle ledige stillinger på arbejdsmarkedet. I Luxembourg udgør de ledige
stillinger i de nationale offentlige arbejdsformidlingers database f.eks. kun 18 % af alle årlige
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rekrutteringer på arbejdsmarkedet. De ledige stillinger fra luxembourgske arbejdsgivere, der
opslås på Eures‐jobportalen, udgør kun 4 % af disse årlige rekrutteringer.
I en nylig undersøgelse22 erklærede kun 36 % af de brugere, der bruger mindst 1 af de
11 forskellige EU‐hjemmesider, som beskæftiger sig med færdigheder og beskæftigelse og er
rettet mod borgere, at de højst sandsynlig ville bruge Eures, hvis de skulle søge arbejde i et
andet land. Udover denne feedback fra slutbrugerne mener 10 ud af 27 nationale
koordineringsbureauer, der svarede på vores undersøgelse, at Eures som en
jobformidlingsportal til jobsøgende eller som en jobportal for arbejdsgivere er mindre
effektiv end deres systemer hos den offentlige arbejdsformidling.
Der er huller i de oplysninger om opslåede ledige stillinger, som de jobsøgende har adgang til
Vi forsøgte at forstå de praktiske vanskeligheder, som jobsøgende står overfor, når de
bruger Euresportalen, og vi analyserede stillingsopslagene ved hjælp af bestemte
benchmarks, som vi mente var nyttige i enhver jobsøgning. Vi valgte to erhverv: "
elektroingeniør/elektronikmekaniker" og "plejemedarbejder". Samlet valgte vi tilfældigt 50
ledige stillinger til gennemgang for hvert erhverv, der var slået op på Eures på tværs af ni
lande. Gennemgangen viste, at der stadig er mulighed for at forbedre de oplysninger, der er
tilgængelige for jobsøgende. F.eks. indeholdt 39 stillingsopslag ikke en ansøgningsfrist, 28
tilvejebragte ikke oplysninger om det nødvendige uddannelsesniveau, 26 definerede ikke
stillingens nødvendige kvalifikationsniveau, 44 nævnte end ikke en tiltrædelsesdato for den
offentliggjorte stilling, 33 oplyste ikke om arbejdstimer pr. uge, og 35 omfattede ingen
detaljer vedrørende løn.
Overvågningen af jobformidlinger opnået gennem Eures‐netværket er upålidelig, selvom
det er en grundlæggende præstationsindikator for EaSI
Måling af jobformidlinger opnået gennem anvendelse af EaSI‐Eures‐netværket er en
måde at måle dets effektivitet på. Ifølge Kommissionen resulterede Euresrådgivernes

22

Study on Impact of Branding for EU services for Skills and Qualifications Final Report, 17. marts
2017
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vejledning i 2016 i 28 934 jobformidlinger. Dette tal angiver, at 3,7 % af det samlede antal
henvendelser fra en jobsøgende hos en Euresrådgiver har resulteret i en jobformidling.
Disse data indsamles af Kommissionen, der henvender sig direkte til Euresrådgiverne via
en månedlig undersøgelse. Der er problemer med dataenes nøjagtighed: Gennemsnitligt
vender 60 % af rådgiverne tilbage, og deres feedback er baseret på individuelle skøn, der
ikke underbygges yderligere. Da vi under vores besøg interviewede de nationale
koordineringsbureauer, kunne de ofte ikke bekræfte de tal, som Kommissionen bruger i de
offentligt tilgængelige overvågningsdokumenter. Med henblik på at indsamle mere
pålidelige data til at måle EaSI‐Eures‐aktiviteternes præstation krævede reformen af Eures i
2016 også, at Kommissionen foreslår detaljerede specifikationer for indsamling og ‐analyse
af data for at overvåge og evaluere, hvordan Euresnettet fungerer23.
Af de 27 nationale koordineringsbureauer, vi undersøgte, svarede blot 3, at de var i
stand til at måle jobformidlinger. De to primære hindringer for dette er:
‐

Arbejdsgivere kan tilbagetrække stillingsopslag uden at give besked herom, hvis
stillingen er blevet besat af en Eures‐jobsøgende (21 medlemsstater erklærede dette).

‐

Der er ikke nogen systematisk opfølgning på de stillingsopslag, der slås op på Eures
(stillingsopslagene lukkes f.eks. efter en bestemt standardtid) (16 medlemsstater).

De nationale koordineringsbureauer i både Det Forenede Kongerige og Tyskland måler ikke
længere en sådan indikator for deres egne databaser med ledige stillinger, men måler i
stedet effektiviteten i forhold til en resultatindikator som arbejdsløshedsprocenten.
Kommissionen gennemgår i øjeblikket præstationsmålingssystemet for Eures, herunder dets
præstationsindikatorer, men har til hensigt at bevare arbejdsformidlingsindikatoren. For at
være pålidelig skal den overvinde ovennævnte udfordringer.

23

Artikel 32 i forordning (EU) 2016/589.
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KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER
Vi konkluderer samlet set, at Europa‐Kommissionen har indført flere værktøjer for at
sikre arbejdskraftens frie bevægelighed. Men de kan forbedres. Desuden kan EU‐
finansierede foranstaltninger til fremme af arbejdskraftmobiliteten under ESF ikke
identificeres, eller også kan deres effektivitet ikke overvåges på hensigtsmæssig vis hvad
angår EaSI‐programmet.
Kommissionen tilvejebringer en række værktøjer til at informere arbejdstagere om
deres rettigheder. Men det er ukendt, i hvor stort et omfang borgerne er bevidste om disse
værktøjer. Arbejdstagerne kan rapportere sager om forskelsbehandling, som strider mod
den frie bevægelighed, via flere kanaler, men et fuldstændigt overblik over sådanne sager
eksisterer ikke. Andre restriktioner for den frie bevægelighed eksisterer forsat på trods af
foranstaltninger iværksat af Kommissionen (jf. punkt 14‐28).
Arbejdsstyrkeundersøgelsen er Kommissionens primære instrument til at indsamle data
om arbejdskraftmobilitet, men den giver ikke det fulde billede af strømme af og mønstre for
arbejdskraftmobilitet. Der eksisterer bedre data i medlemsstaterne, men man er stadig i
gang med at indsamle sammenlignelige data på EU‐plan med henblik på at fremme
arbejdskraftmobiliteten (jf. punkt 29‐34).
EU‐finansieringen kan støtte arbejdskraftmobiliteten gennem ESF‐ og EaSI‐programmet.
Ligheden mellem de respektive mål gør komplementariteten mellem dem til en udfordring.
Kommissionen er ikke klar over, hvordan ESF af alle medlemsstater bruges til at fremme
arbejdskraftmobilitet. EaSI‐rammen for overvågning har nogle svagheder. Midlerne, der
bruges i EaSI‐programmet, har haft lille virkning hvad angår registrerede jobformidlinger
sammenlignet med antallet af tilflyttere (jf. punkt 35‐50).
Euresportalen kan kun udvikles til et egentligt europæisk jobformidlingsværktøj, hvis
mangler såsom den lave andel af ledige stillinger, der slås op på den, adresseres (jf.
punkt 51‐60).
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Vi anbefaler derfor:
Anbefaling 1 ‐ Måling af EU‐borgernes bevidsthed om eksisterende værktøjer vedrørende
tilvejebringelse af oplysninger om arbejdskraftens frie bevægelighed og om indberetning
af forskelsbehandling
a)

Kommissionen bør undersøge borgernes bevidsthed om Eures, Dit Europa og Solvit.

b)

Når bevidsthedsniveauet kendes, bør Kommissionen og medlemsstaterne bruge disse
data til på effektiv vis at målrette og fremme disse værktøjer.

Måldato for gennemførelsen: Juli 2018.

Anbefaling 2 ‐ Bedre anvendelse af tilgængelige oplysninger for at identificere forskellige
typer forskelsbehandling, som strider mod den frie bevægelighed
Kommissionen skal gøre mere brug af de lettilgængelige data i medlemsstaterne for at give
et nøjagtigere billede af områder med forskelsbehandling, og hvordan disse varierer
medlemsstaterne imellem. Sådanne oplysninger vil muliggøre mere målrettede
foranstaltninger mod forskelsbehandling.
Måldato for gennemførelsen: December 2018.

Anbefaling 3 ‐ Forbedring af indsamlingen og brugen af data om mønstre for og strømme
af arbejdskraftmobilitet og om ubalancer på arbejdsmarkedet
Kommissionen skal sammen med medlemsstaterne forbedre indsamlingen af data om
arbejdskraftmobilitet og dens sammenlignelighed, navnlig sammensætningen af de
arbejdstagere, der flytter, samt potentialet for at arbejdskraftmobiliteten kan afhjælpe
ubalancer på arbejdsmarkedet.
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Disse analyser bør føre til en målrettet indgriben med henblik på at afhjælpe ubalancer i
færdigheder og på arbejdsmarkedet. Disse skal udvikles i god tid inden den næste
programperiode, så medlemsstaterne kan bruge dem til at tage beslutninger om fordelingen
af midler til europæiske programmer såsom ESF.
Måldato for gennemførelsen: Marts 2020.

Anbefaling 4 ‐ Forbedring af EU‐finansieringens udformning, så der tages højde for
arbejdskraftmobiliteten
Den nuværende arbejdskraftmobilitet håndteres særskilt gennem ESF‐programmet og EaSI‐
programmet. Kommissionen bør vurdere, hvordan fordelingen af EU‐midler kan forbedres
med henblik på at sikre komplementaritet og bedre overvågning af EU‐midlerne.
Måldato for gennemførelsen: Marts 2020 (under den nye flerårige finansielle ramme).

Anbefaling 5 ‐ Forbedring af overvågningen af EaSI‐Eures' effektivitet, navnlig hvad angår
jobformidlinger
a)

Kommissionen bør forbedre sin ramme for overvågning af de grænseoverskridende
EaSI‐Eures‐partnerskabsprojekter, så der er en sammenhæng mellem mål, output og
resultater i ansøgningsfasen. Dette ville forbedre overvågningsrapporteringen ved
projektets afslutning og aggregeringen af resultater for de grænseoverskridende
partnerskabsprojekter på programniveau.

b)

Kommissionen bør styrke præstationsmålingssystemet for EaSI‐Eures ved at give
detaljerede specifikationer for dataindsamling og ‐analyse til medlemsstaterne, der på
grundlag af disse skal sikre indsamling af pålidelige data om Eures‐aktiviteter, navnlig
jobformidlinger.

Måldato for gennemførelsen: Juli 2018.
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Anbefaling 6 ‐ Adressering af begrænsningerne ved Euresportalen for jobmobilitet
Medlemsstaterne bør håndtere de nuværende begrænsninger ved Euresportalen for
jobmobilitet, så denne portal i 2018 bliver et egentligt europæisk jobformidlings‐ og
rekrutteringsværktøj. Dette kan opnås ved:
a) at sikre, at en større del af ledige stillinger hos de offentlige arbejdsformidlinger opslås
på Eures, hvilket indebærer, at medlemsstaterne skal vurdere under hvilke betingelser,
arbejdsgivere kan afvise at opslå deres ledige stillinger på Eures;
b) at forbedre stillingsopslagenes kvalitet, hvilket indbefatter, at medlemsstaternes
offentlige arbejdsformidlinger sikrer, at kun stillingsopslag med omfattende oplysninger
slås op på Euresjobportalen. Det kan f.eks. dreje sig om ansøgningsfrist, hvilken type
stilling der udbydes, lønoplysninger og arbejdssted. Tilvejebringelse af disse oplysninger
vil føre til bedre resultater for jobsøgende og arbejdsgivere.
Måldato for gennemførelsen: Juli 2019.

Vedtaget af Afdeling II, der ledes af Iliana Ivanova, medlem af Revisionsretten, i Luxembourg
på mødet den 24. januar 2018.

På Revisionsrettens vegne

Klaus‐Heiner Lehne
Formand
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BILAG I
Overblik over vores vurdering af Kommissionens foranstaltninger vedrørende hindringer, der påvirker arbejdskraftmobiliteten

Hindringer

Ansvar

Har
Kommission
truffet for‐
anstaltninger?

J
Mangel på
oplysninger
om de
juridiske
rettigheder til
arbejdstageres
fri
bevægelighed

Europa‐
Kommissionen

Mangel på
tilstrækkelige
oplysninger

Europa‐
Kommissionen
og medlems‐
staterne

Hvilke var de primære elementer i
Kommissionens foranstaltning?

Kommissionen har oprettet:

Er hindringen
for
arbejdskraft‐
mobiliteten på
effektiv vis
behandlet fra
en
arbejdstagers
synspunkt?
J1

Dit Europa
Eures

Kommissionen administrerer
Euresportalen for jobmobilitet i
samarbejde med den nationale
offentlige arbejdsformidling.

Dit Europa og Eures er et godt
udgangspunkt for at få oplysninger om
individuelle rettigheder og nationale
arbejdsmarkeder.
Solvit er et solidt system for klager over
uretfærdig behandling fra de nationale
myndigheders side, og Dit Europa ‐ Råd &
Vink gør det muligt at kontakte en juridisk
ekspert.

Solvit

J

Forklaring på vores vurdering

Ikke fuldt ud
adresseret

Euresportalen for jobmobilitet er stadig
en ufuldstændig pulje af ledige stillinger,
idet den ikke omfatter alle ledige stillinger
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Hindringer

om
jobmuligheder

Ansvar

Har
Kommission
truffet for‐
anstaltninger?

Hvilke var de primære elementer i
Kommissionens foranstaltning?

Den 13. december 2016
præsenterede Kommissionen et
forslag til Europa‐Parlamentets og
Rådets forordning om ændring af EU's
regler om koordinering af sociale
sikringsordninger. Formålet er at
modernisere de nuværende regler, for
at sikre at de er retfærdige, tydelige
og lettere at håndhæve, hvorved flere
områder af koordinering af sociale
sikringsordninger vil blive mere
gennemsigtige og nyde godt af mere
retlig klarhed. Kommissions forslag er
blevet videregivet til Europa‐
Parlamentet og Rådet for her at blive
drøftet.

Er hindringen
for
arbejdskraft‐
mobiliteten på
effektiv vis
behandlet fra
en
arbejdstagers
synspunkt?

Forklaring på vores vurdering

i de nationale offentlige
arbejdsformidlinger.

Euresstillinger, der uploades af nationale
offentlige arbejdsformidlinger, er ofte
ufuldstændige, hvorfor de har begrænset
værdi for arbejdstagere, der er
interesserede i at arbejde i udlandet.
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Hindringer

Ansvar

Har
Kommission
truffet for‐
anstaltninger?

J

Forskelle i
socialsikring

Europa‐
Kommissionen
og medlems‐
staterne

Hvilke var de primære elementer i
Kommissionens foranstaltning?

Forordning (EF) nr. 883/2004 og
dennes gennemførelsesforordning
behandler følgende vigtige aspekter:


udvidelse af de
socialsikringsområder, der er
omfattet af forordningen,
således at de inkluderer
lovbestemte
førtidspensionsordninger



styrkelse af det generelle
princip om ligebehandling og
princippet om overførsel af
ydelser



indførelse af princippet om
god forvaltning:
medlemsstaternes
institutioner er forpligtet til at

Er hindringen
for
arbejdskraft‐
mobiliteten på
effektiv vis
behandlet fra
en
arbejdstagers
synspunkt?
Ikke fuldt ud
adresseret

Forklaring på vores vurdering

Medlemsstaterne lægger i øjeblikket
mere vægt på supplerende former for
pensionsindtægt som et supplement til
grundlæggende nationale
pensionsordninger. Direktiv 98/49/EF om
beskyttelse af supplerende
pensionsrettigheder for arbejdstagere og
selvstændige erhvervsdrivende dækker
ikke mulighederne for at overføre
supplerende pensionsrettigheder, f.eks.
muligheden for at overføre sådanne
pensionsrettigheder, hvis man flytter til
en anden medlemsstat (dette er dog
allerede muligt med nationale
pensionsordninger).
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Hindringer

Ansvar

Har
Kommission
truffet for‐
anstaltninger?

Hvilke var de primære elementer i
Kommissionens foranstaltning?



Er hindringen
for
arbejdskraft‐
mobiliteten på
effektiv vis
behandlet fra
en
arbejdstagers
synspunkt?

Forklaring på vores vurdering

samarbejde med hinanden og
yde hinanden gensidig bistand
til fordel for borgerne

Den manglende mulighed for overførsel
kan fungere som en alvorlig dæmper på
arbejdskraftmobiliteten.

indførelse af et særligt system
(Electronic Exchange of Social
Security Information ‐ EESSI),
der muliggør sikker,
elektronisk dataudveksling
mellem nationale
institutioner; i juli 2017
lancerede Europa‐
Kommissionen softwaren til
denne elektroniske
udveksling. Medlemsstaterne
har nu to år til at forbinde
deres nationale systemer for
at muliggøre den fulde
elektroniske dataudveksling

Det nye direktiv 2014/50/EU søger at
adressere dette. Det dækker mindstekrav
til fremme af arbejdskraftmobiliteten
mellem medlemsstaterne gennem bedre
muligheder for at optjene og bevare
supplerende pensionsrettigheder.
Medlemsstaterne forventes at
gennemføre dette i deres nationale
lovgivning senest i maj 2018.
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Hindringer

Ansvar

Har
Kommission
truffet for‐
anstaltninger?

Hvilke var de primære elementer i
Kommissionens foranstaltning?

med henblik på koordinering
af socialsikringsordninger.
Direktiv 2014/50/EU om optjening og
bevarelse af supplerende
pensionsrettigheder blev vedtaget
den 16. april 2014. Det fastsætter
minimumsstandarder for beskyttelse
af mobile arbejdstageres
pensionsrettigheder.
Som del af sin
arbejdskraftmobilitetspakke foreslog
Kommissionen i december 2016 en
revision af forordning 883/2004 og
gennemførselsforordning 987/2009.
Revisionen fokuserer på knytte
betalingen af ydelser tættere til den
medlemsstat, der opkrævede

Er hindringen
for
arbejdskraft‐
mobiliteten på
effektiv vis
behandlet fra
en
arbejdstagers
synspunkt?

Forklaring på vores vurdering
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Hindringer

Ansvar

Har
Kommission
truffet for‐
anstaltninger?

Hvilke var de primære elementer i
Kommissionens foranstaltning?

Er hindringen
for
arbejdskraft‐
mobiliteten på
effektiv vis
behandlet fra
en
arbejdstagers
synspunkt?

Forklaring på vores vurdering

socialsikringsbidraget. Dette ville gøre
systemet mere fair og retfærdigt.
J

Automatisk anerkendelse af
universitetsbeviser
Oprettelse af en europæisk ramme for
lovregulerede erhverv

Anerkendelse
af erhvervs‐
kompetence‐
givende og
akademiske
eksamens‐
beviser

Europa‐
Kommissionen
og
medlemsstater
ne

Det europæiske erhvervspas (EPC'et)
er et nyt værktøj, som skal lette
anerkendelse af eksamensbeviser.
Dette værktøj blev benyttet af den
første bølge af erhverv den 30.6.2017:
Der er registreret 3 239 EPC‐
ansøgninger og udstedt 1 390 EPC'er.

J

Rapporten om arbejdskraftmobilitet fra
2016 konstaterer, at anerkendelsen af
For så vidt angår erhvervsfaglige eksamensbeviser fortsat
anerkendelse af er en betydelig hindring for mobilitet.
kvalifikationer i
lovregulerede
Kommissionen har etableret en database,
erhverv
som omfatter de lovregulerede erhverv i
medlemsstaterne og angiver, hvilke
kompetente myndigheder som skal høres
om anerkendelse af kvalifikationer og
eksamensbeviser. Revisionen har afsløret,
at når den gennemføres korrekt, fungerer
anerkendelsen af lovregulerede
eksamensbeviser godt med en høj positiv
modtagelsesrate for indgivne
Ikke fuldt ud
ansøgninger.
adresseret
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Hindringer

Ansvar

Har
Kommission
truffet for‐
anstaltninger?

Hvilke var de primære elementer i
Kommissionens foranstaltning?

Er hindringen
for
arbejdskraft‐
mobiliteten på
effektiv vis
behandlet fra
en
arbejdstagers
synspunkt?
for så vidt angår
anerkendelse af
erhvervsmæssig
e kvalifikationer
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Forklaring på vores vurdering

EPC kan udvides til andre mobile erhverv,
der lever op til kriterierne, der er fastsat i
direktivet om erhvervsmæssige
kvalifikationer. Der er imidlertid ikke
fastsat en dato for en sådan udvidelse,
som vil blive overvejet, når der er gjort
flere praktiske erfaringer med dens
funktionsmåde og vil blive underlagt
høringer med berørte interessenter,
herunder medlemsstaternes
myndigheder. Kommissionen vurderer i
øjeblikket erfaringerne fra EPC's første
anvendelsesår.

Da den generelle bevidsthed om eksistensen af disse systemer ikke er blevet undersøgt, kan det ikke fastslås, om alle arbejdstagere, der er
interesserede i at arbejde i en anden medlemsstat, er bevidste om disse værktøjer.

1

BILAG II
Overblik over vores vurdering af 23 undersøgte grænseoverskridende EaSI‐Eures‐projekter
Projektnavn

Deltagende
medlemsstater

Tildelt EU‐tilskud
Gennemførelsesgrad
(maks.)

Basislinje

Målsætninger

Kvalitativ

Mål

Kvantitativ

Output

Overvågning
Resultat

Output

Resultat

2015/0062 EURADRIA 2015

IT, SI, HR

193 159,97

82,95 %

12345789

Ja

Nej*

Ja

Nej

Ja

Nej

2015/0272 EURADRIA 2016

IT, SI

198 014,90

76,23 %

123467

Ja

Nej*

Ja

Nej

Ja

Nej

VS/2015/0096 Northen Ireland/ Rep of Ireland 2015

IE, UK

220 663,32

82,46 %

1235789

Ja

Nej*

Ja

Nej

Nej

Nej

VS/2015/0283 Northern Ireland/Rep of Ireland 2016

IE, UK

221 283,35

86,01 %

12345689

Ja

Nej*

Ja

Ja

Nej

Nej

VS/2015/0065 Galicia‐North Portugal 2015

ES, PT

205 581,27

65,69 %

124578

Ja

Nej*

Nej

Nej

Ja

Ja

VS/2015/0279 Galicia‐North Portugal 2016

ES, PT

233 254,30

69,11 %

1234567810

Ja

Nej*

Nej

Ja

Ja

Nej

VS/2015/0066 Bayern‐Tschechien 2015

DE, CZ

335 107,34

68,98 %

123478

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej
Ja

VS/2015/0284 Bayern‐Tschechien 2016

DE, CZ

708 075,60

82,95 %

123478

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

VS/2015/0072 Oberrhein 2015

DE, FR, (SW)

485 053,56

76,22 %

123478

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

VS/2015/0314 Oberrhein 2016

DE, FR, (SW)

460 806,23

91,20 %

12345678

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

VS/2015/0068 Oresund 2015

DK, SE

198 172,19

84,70 %

123489

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

VS/2015/0278 Oresund 2016

DK, SE

195 512,96

80,97 %

1234569

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

VS/2015/0082 Scheldemond 2015

NL, BE

213 504,91

71,24 %

123678

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

VS/2015/0285 Scheldemond 2016

NL, BE

214 281,46

77,29 %

123456789

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

VS/2015/0084 ERW‐ERMN‐EMR 2015

DE, BE, NL

617 629,20

87,99 %

1234578

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

VS/2015/00281 ERW‐ERMN‐EMR 2016

DE, BE, NL

671 117,63

72,60 %

123456789

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

VS/2015/0095 Triregio 2015

DE, CZ, PL

216 130,78

85,32 %

12345789

Ja

Nej*

Ja

Nej

Ja

Nej

VS/2015/0266 Triregio 2016

DE, CZ, PL

261 093,85

77,22 %

1234568910

Ja

Nej*

Ja

Nej

Ja

Ja

VS/2015/0101 Grande Region 2015

FR, BE, DE, LU

600 000

100,00 %

123478

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

VS/2015/0277 Grande Region 2016

FR, BE, DE, LU

646 242,28

97,87 %

123456789

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

HU, AT

254 188,53

86,23 %

123458

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

VS/2015/0111 Pannonia 2015
VS/2015/0268 Pannonia 2016

HU, AT

278 728

98,04 %

12345689

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

VS/2015/0287 Beskydy 2016

CZ, PL, SK

272 124,90

43,58 %

12345678910

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Bemærk:
Mål: Vis antall et af udvalgte aktivi teter: (1) Kundetjenester til arbejdstagere (2) Kundetjenester til arbejdsgivere (3) Lette jobmatchi ng (4) One stop shop (5) Udformning og gennemførelse af innovative tjenester (6) Overvågni ng af formidli nger (7) Overvågning af mobi litet (8)
Fremme af samarbejdet i grænseoverskri dende partnerskabsprojekter (9) Speci fikke formi dli ngsprojekter (f.eks . SMV'er) (10) Oprettelse af nye bi standsorganer.
* NEJ betyder, at der fi ndes stati stikker, der kunne bruges som kvanti tativ basisl inje, men ikke bruges konsis tent (i kke opfulgt).

Kilde: Revisionsretten.

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING
"KOMMISSIONEN FREMMER ARBEJDSKRAFTMOBILITETEN, MEN EU-MIDLERNE
KUNNE MÅLRETTES BEDRE"
RESUMÉ
I. EU fejrer i 2018 50-året for grundforordningen om arbejdstagernes frie bevægelighed.
Kommissionen mener, at selv om der siden 1968 er gjort store fremskridt med den europæiske
arbejdskrafts mobilitet, sådan som det fremgår af tallene fra Den Europæiske Revisionsret, er der
stadig behov for at sikre, at EU's regler og instrumenter håndhæves på en retfærdig, enkel og
effektiv måde. Dette fik Kommissionen til i sit arbejdsprogram for 2018 at foreslå, at der oprettes en
europæisk arbejdsmarkedsmyndighed. Denne særberetning fra Revisionsretten indeholder en nyttig
analyse og anbefalinger i den forbindelse.
III. Oplysningsaktiviteter indgår i kommunikationsstrategier og -aktiviteter for hvert relevant
instrument og værktøj. Kommissionen mener, at effektiviteten af EaSI-finansierede foranstaltninger
til fremme af arbejdskraftmobiliteten generelt overvåges på passende vis.
IV. Kommissionen anerkender, at der stadig er hindringer for mobiliteten. Derfor står mobilitet
fortsat højt på Kommissionens dagsorden gennem styrkelsen af den vigtige lovgivning og de vigtige
instrumenter, der gælder herfor, samt fremlæggelsen af nye ambitiøse initiativer.
V. Det er netop grunden til, at Kommissionen har indført særlige bestemmelser om dette spørgsmål
i sit forslag til en Euresforordning. Alle medlemsstater bør nu bidrage til analysen i
overensstemmelse med artikel 30 i forordning (EU) 2016/589. Kommissionen forventer, at dette
over tid vil forbedre tilgængeligheden og kvaliteten af data om mangel på og overskud af
arbejdskraft.
VI. ESF har allerede udpeget 18 investeringsprioriteter. Mange af de "sektorspecifikke"
investeringsprioriteter har til formål at hjælpe folk med at få et job (eller et bedre job) og sikre mere
lige muligheder i livet for alle. En sådan støtte øger derfor chancerne for, at en arbejdstager kan
finde et job, hvor der er behov for ham eller hende, i eller uden for vedkommendes region eller
medlemsstat. Derudover skal medlemsstaterne og regionerne også opfylde de såkaldte tematiske
koncentrationskriterier (jf. artikel 4 i forordning (EU) nr. 1304/2013). Tilføjelsen af en
investeringsprioritet ville bidrage til at mindske dette fokus.
VII. Kommissionen erkender, at synergierne kan udvikles yderligere, og den bestræber sig på at
forbedre resultaterne af sine programmer og gøre dem mere gennemsigtige gennem et bedre
overvågningssystem.
VIII. Standardskabelonen til den endelige tekniske gennemførelsesrapport indeholder et afsnit om
støtteoutput i den kvantitative del, hvor antallet af ydelser fra informations-, rådgivnings-,
formidlings- og rekrutteringstjenester skal anføres. Dette er en af de indikatorer, der er specifikt
knyttet til tjenester, som normalt ydes af de grænseoverskridende partnerskaber. Der er derfor et
klart grundlag for konsekvent rapportering i hele programperioden.
Endvidere redegør projektkoordinatorerne normalt nærmere for deres resultater i den kvalitative del
af rapporten, hvor de kvantitative indikatorer, der er resultatet af grænseoverskridende
partnerskaber, såsom antallet af jobformidlinger, angives og forklares. Disse indikatorer
offentliggøres og formidles efterfølgende via overvågningsrapporter om projekter og organisationer,
der finansieres af EaSI, som er tilgængelig på EUROPA-serveren (for øjeblikket er syv bind
offentligt tilgængelige, og det næste er under udarbejdelse).
IX. Det tal forventes at stige, når forordning (EU) 2016/589 er blevet fuldstændig gennemført.
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Kommissionen bemærker, at ejerne af dataene på de nationale jobportaler er ansvarlige for at sikre
den iboende og tekniske kvalitet af data på dette område, sådan som det fremgår af forordning (EU)
2016/589. Inden for den ramme, der udgøres af denne forordning, har de nationale dataleverandører
givet Kommission tilladelse til at hente data på nationale jobportaler, men den har ikke beføjelse til
at rette eller ændre deres data. Når der opdages eventuelle tekniske uoverensstemmelser, hændelser
eller forældede data, vil den give de nationale dataleverandører meddelelse herom og anmode dem
om at træffe de nødvendige foranstaltninger. Dette mandat til at meddele uregelmæssigheder
omfatter ikke muligheden for at fremsætte bemærkninger om den iboende kvalitet (indholdet) af
data om ledige stillinger.
X. Kommissionen understreger, at Eurespersonalets rolle er at stille både oplysninger og vejledning
til rådighed for arbejdstagerne og bistå med at formidle stillinger, der matcher deres kvalifikationer.
Kontakter med arbejdstagere, der søger oplysninger eller har specifikke spørgsmål med henblik på
at løse disse problemer, udgør også værdifulde resultater af støtten til målgruppen.
Det omfang, hvori der opnås en vellykket jobformidling, skal måles i forhold til antallet af
specifikke anmodninger om bistand med jobformidling. Jobformidlingsprocenterne kan variere
afhængigt af målgruppen (graden af erfaring og relevante kvalifikationer) og arten af de ledige
stillinger (vanskelige at besætte eller ej). Derfor fastsætter Kommissionen ingen mål eller
benchmark for, hvad der generelt er en vellykket jobformidlingsprocent.
XI.
Kommissionen accepterer anbefalingen og understreger, at den allerede er ved at træffe
foranstaltninger til at øge anvendelsen af de eksisterende værktøjer.
b) Kommissionen accepterer anbefalingen.
Arbejdet i den planlagte europæiske arbejdsmarkedsmyndighed (se svaret på punkt 1) burde hjælpe
Kommissionen med at gøre mere brug af disse oplysninger.
c) Kommissionen bemærker, at denne anbefaling delvist er rettet til medlemsstaterne.
Kommissionen accepterer anbefalingen i det omfang, den er berørt heraf, og understreger, at den
allerede er ved at træffe foranstaltninger til at øge anvendelsen af de eksisterende værktøjer.
d) Kommissionen accepterer anbefalingen i den forstand, at den har til formål at undersøge,
hvordan udformningen af EU's støtte til arbejdskraftmobilitet kan forbedres som led i forberedelsen
af den næste flerårige finansielle ramme.
XII.
e) Kommissionen bemærker, at denne anbefaling er rettet til medlemsstaterne.
f) Kommissionen bemærker, at denne anbefaling er rettet til medlemsstaterne.
Kommissionen vil fortsat bestræbe sig på at rette op på Euresportalens begrænsninger og accepterer
forslagene fra Revisionsretten, idet den vil overvåge anvendelsen af bestemmelsen om
arbejdsgivernes mulighed for at afvise at opslå deres ledige stillinger nøjere og støtte
medlemsstaternes indsats for generelt at forbedre kvaliteten af de ledige stillinger, der skal opslås.
INDLEDNING
8. Den lovgivende myndighed besluttede i 2017 at revidere tærsklerne mellem de tre akser i EaSIprogrammet og indføre større fleksibilitet og dermed mulighed for yderligere finansiering til
"Eures"-aksen.
BEMÆRKNINGER
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18. Eures' jobmobilitetsportal var den mest besøgte side på europa.eu-domænet i 2017 (pr.
4.12.2017) med 14,12 mio. besøg og 46,2 mio. visninger. Kommissionen forstår, at de to kriterier,
som Revisionsretten nævner (internetsøgning eller tilfældighed), har vist sig ret effektive.
Kommissionen mener også, at dette afspejler en effektiv og bevidst indsats fra de særlige partneres
side.
30. Arbejdsstyrkeundersøgelsen er den primære kilde, fordi der er tale om en harmoniseret
undersøgelse, som gør det muligt at foretage en meningsfuld sammenligning på tværs af de
deltagende lande. De indberettede data (med fokus på statsborgerskab eller fødeland), aggregeres til
et niveau, der skal opfylde pålidelighedskriterierne for stikprøveundersøgelser.
Kommissionen understreger, at arbejdsstyrkeundersøgelsen har stor værdi for analysen af
arbejdskraftmobilitet (og migration) inden for EU. Værdien af arbejdsstyrkeundersøgelsen er
anerkendt inden for akademisk og politisk forskning på verdensplan, og den anvendes i stort
omfang til at besvare spørgsmål om bl.a. mobilitet og migration inden for EU.
31. De begrænsninger i arbejdsstyrkeundersøgelsen, som Revisionsretten bemærker, afhjælpes
gradvist af det statistiske system. Det skal dog bemærkes, at arbejdsstyrkeundersøgelsen ikke er
udformet til specifikt at omfatte mobile personer og migranter inden for EU, men hele
befolkningen.
Første led: Medlemsstaterne forsøger at fremme udlændinges deltagelse og anvender metoder til at
korrigere for manglende svar. Nogle lande anvender f.eks. nationalitet til at korrigere for manglende
svar og i deres vægtningsprocedure. Spørgeskemaer og interview tilbydes ofte også på andre sprog.
Medlemsstaterne arbejder sammen med Eurostat på at øge svarprocenterne generelt.
Andet led: Selv om 12-månedersreglen fører til en undervurdering af antallet af nyligt ankomne
udlændinge og korttidsansatte og sæsonarbejdere, giver den et mere sammenhængende, overordnet
billede af arbejdsmarkedet, også med hensyn til udlændinge.
Tredje led: Det overordnede mål er at have en tilstrækkeligt stor stikprøvestørrelse til at analysere
en bred vifte af arbejdsmarkedstræk og -adfærd fordelt på statsborgerskab og/eller fødeland på et
pålideligt niveau. Dette er ofte tilfældet for de større medlemsstater og i Vesteuropa, men ikke for
alle lande eller regioner.
Hvis arbejdsstyrkeundersøgelsen ikke giver mulighed for en pålidelig fordeling på statsborgerskab
og/eller fødeland i nogle lande og regioner, kan dette indikere, at fænomenet mobilitet og migration
inden for EU i disse lande kun forekommer sjældent eller i ubetydeligt omfang.
32. For at analysere mobilitetsstrømmene gør Kommissionen først brug af harmoniserede data fra
Eurostat (primært demografiske data og data fra arbejdsstyrkeundersøgelsen). Kommissionen gør
brug af det omtalte kompendium, der udarbejdes i samarbejde med medlemsstaterne, såfremt der er
behov for en mere detaljeret analyse.
Selv om disse supplerende datakilder ikke er harmoniseret af Eurostat, kan de godt være af stor
værdi i visse tilfælde, hvor der ikke er andre pålidelige eller sammenlignelige data til rådighed.
Dette var f.eks. tilfældet med rapporten fra 2015 om, hvordan overgangsordningerne for fri
bevægelighed for arbejdstagere fra Kroatien fungerer.
Ud over indsamling af data på nationalt plan om sociale sikringsordninger er der blevet gennemført
en omfattende dataindsamling på EU-plan vedrørende koordinering af sociale sikringsordninger
mellem medlemsstaterne (jf. artikel 91 forordning (EF) nr. 987/2009) med henblik på at vurdere,
hvordan EU's regler om koordinering af sociale sikringsordninger fungerer.
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34. Kommissionen understreger, at den har indført relevante bestemmelser i sit forslag til en
Euresforordning, netop med henblik på at forbedre indsamlingen af data om mangel på og overskud
af arbejdskraft. Alle medlemsstater bør nu bidrage til analysen i overensstemmelse med artikel 30 i
forordning (EU) 2016/589. Kommissionen forventer, at dette vil forbedre tilgængeligheden af data
over tid.
40. Kommissionen valgte at gennemføre en enkeltstående undersøgelse blandt medlemsstaterne i
2015 på et tidspunkt, hvor de fleste medlemsstater havde afsluttet deres programmering, for at
identificere, i hvilket omfang arbejdskraftmobilitet var programmeret under ESF. Selv om
Kommissionen ikke overvågede fremskridtene med disse foranstaltninger systematisk, valgte den
endvidere at støtte medlemsstaterne ved at afholde et fælles Eures-ESF-lærings- og
netværksarrangement den 17.-18. november 2015. I arrangementet deltog ledende medarbejdere fra
ESF og projektledere med speciale i arbejdskraftmobilitet inden for EU og Eures-relaterede
projekter med henblik på at identificere god praksis. Arrangementet viste de muligheder, som ESF
kan tilbyde for at udvikle Euresaktiviteter, og oplyste, at nogle få medlemsstater har skabt noget nyt
i forbindelser med tjenesterne.
41. ESF har allerede udpeget 18 investeringsprioriteter. Mange af de "sektorspecifikke"
investeringsprioriteter har til formål at hjælpe folk med at få et job (eller et bedre job) og sikre mere
lige muligheder i livet for alle. En sådan støtte øger derfor chancerne for, at en arbejdstager kan
finde et job, hvor der er behov for ham eller hende, i eller uden for vedkommendes region eller
medlemsstat.
Derudover skal medlemsstaterne og regionerne også opfylde de såkaldte tematiske
koncentrationskriterier (jf. artikel 4 i forordning (EU) nr. 1304/2013). Tilføjelsen af en
investeringsprioritet ville bidrage til at mindske dette fokus.
Kommissionens fælles svar på punkt 42 og 43
Kommissionen mener, at EaSI-programmet er et supplement til ESF med hensyn til opfyldelsen af
Europa 2020-målene om beskæftigelse og social integration, da det fremmer social innovation. Den
vigtigste begrundelse for, at ESF skal fremme social innovation, minder om tilgangen i EaSIprojekterne, der består af afprøvning, evaluering og opskalering af innovative løsninger.
Inden for arbejdskraftmobilitet og arbejdsmarkedsadgang er der komplementaritet med ESF. EaSIprojekterne har en tværnational struktur, mens ESF-foranstaltninger gennemføres i
medlemsstatsregi efter nationale regler. ESF-foranstaltninger fokuserer på at støtte individuelle
arbejdstagere på nationalt plan (formidling af oplysninger og tjenester, aktive
arbejdsmarkedsforanstaltninger), mens EaSI yder horisontal støtte til det europæiske
jobsøgningsnets funktion (Eures) som helhed. EaSI-støtter også projekter, der gør det muligt at nå
bestemte målgrupper i hele EU efter de samme regler, hvorved der sikres ligebehandling og en
programlogik (dvs. målrettede mobilitetsordninger f.eks. for unge mobile arbejdstagere, Dit første
Eures-job). Støtten fra EaSI supplerer således dets specifikke tjenester, det mere generelle tilbud om
information, bistand og vejledning til arbejdstagere, der er interesserede i mobilitet.
Som nyere forskning viser, kunne strømlining af visse regler på tværs af fonde bidrage til at
maksimere potentialet for denne komplementaritet og disse synergier mellem EaSI og ESF.
45. Kommissionen anerkender, at mange af de grænseoverskridende partnerskabsprojekter omfatter
tilbagevendende aktiviteter, da de har til formål at opfylde målgruppens behov på måder, som de
pågældende personer traditionelt har arbejdet på. For at tilskynde til innovation i forbindelse med
leveringen af tjenester i grænseoverskridende regioner indførte Kommissionen ved indkaldelse af
forslag i 2016 dog et særligt afsnit i indkaldelsen af ansøgninger, hvori der opfordres til nye former
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eller aktiviteter vedrørende grænseoverskridende samarbejde/nye
partnerskaber. Der blev udvalgt ét projekt under dette afsnit.

grænseoverskridende

46. Kommissionen anerkender betydningen af at anvende en kvantitativ basislinje og kvantitative
mål til måling af fremskridt og understreger, at dens skabeloner til indgivelse af projektansøgninger
og rapportering om resultater har til formål at lette tilvejebringelsen af sådanne data.
47. Kommissionen anerkender betydningen af forbindelsen mellem output og resultater, men forstår
også støttemodtagernes vanskeligheder med at rapportere om sådanne forbindelser inden for en
tidsramme på ét år. Derfor er Kommissionen i færd med at vurdere, om det ikke ville være bedre at
tillade en længere gennemførelsesperiode for projekter, der er udvalgt som led i indkaldelser af
forslag på dette område.
Kommissionens fælles svar på punkt 49 og 50
Det nuværende overvågningssystem omfatter centrale præstationsindikatorer, der bidrager til at
overvåge grænseoverskridende partnerskaber på programniveau.
I den seneste EaSI-performanceovervågningsrapport for 2015-20161 analyseres dækningen af
grænseoverskridende partnerskaber gennem en række centrale præstationsindikatorer. En revision
og kritisk analyse af hele systemet med centrale præstationsindikatorer er planlagt til 2018 inden for
rammerne af den næste performanceovervågningskontrakt for EaSI-programmet.
Standardskabelonen til den endelige tekniske gennemførelsesrapport indeholder et afsnit om
støtteoutput i den kvantitative del, hvor antallet af ydelser fra informations-, rådgivnings-,
formidlings- og rekrutteringstjenester skal anføres. Dette er en af de indikatorer, der er specifikt
knyttet til tjenester, som normalt ydes af de grænseoverskridende partnerskaber. Der er derfor et
klart grundlag for konsekvent rapportering i hele programperioden.
Endvidere redegør projektkoordinatorerne normalt nærmere for deres resultater i den kvalitative del
af rapporten, hvor de kvantitative indikatorer, der er resultatet af grænseoverskridende
partnerskaber, såsom antallet af jobformidlinger, angives og forklares. Disse indikatorer
offentliggøres og formidles efterfølgende via overvågningsrapporter om projekter og organisationer,
der er finansieret af EaSI, som er tilgængelig på EUROPA-serveren (for øjeblikket er syv bind
offentligt tilgængelige, og det næste er under udarbejdelse)2.
53. Kommissionen bemærker, at det antal ledige stillinger, der er til rådighed på nationalt plan, som
slås op på Euresportalen, i høj grad afhænger af medlemsstaten. Dette antal offentliggøres hvert år
på resultattavlen for det indre marked, der offentliggøres af Kommissionen (se
http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/).
Dette antal forventes at stige med den fuldstændige gennemførelse af forordning (EU) 2016/589
som anført ovenfor.
54. Kommissionen accepterer, at tallet kan være faldende i visse medlemsstater. Den fuldstændige
gennemførelse af forordning (EU) 2016/589 burde løse dette problem.
55. I forbindelse med den mulighed for at undlade at offentliggøre en ledig stilling, som Domstolen
henviser til, kræves det udtrykkeligt, at anmodningen er "behørigt begrundet i færdigheder og
kompetencer, der er påkrævet i forbindelse med stillingen". Derfor skal undtagelsen være baseret på
objektive grunde, der er oplyst af en bestemt arbejdsgiver, og kontrolleres af dataleverandøren

1

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&pubId=8041&furtherPubs=yes

2

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8047&furtherPubs=yes
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(offentlige arbejdsformidlinger eller andre). Kommissionen vil overvåge den korrekte anvendelse af
denne bestemmelse.
56. Kommissionen erkender, at dataene om ledige stillinger – med den nuværende
gennemsigtighedsgrad – ikke omfatter alle ledige stillinger på arbejdsmarkedet.
Et af de vigtigste mål med den nye Euresforordning (EU) 2016/589 er at øge gennemsigtigheden i
udvekslingen af oplysninger mellem Euresmedlemmer og -partnere ved at slå alle offentligt
tilgængelige stillinger op på Euresjobportalen gennem de offentlige arbejdsformidlinger og andre
Euresmedlemmer og -partnere. Der er i basisretsakten blevet indført en fælles og udtømmende liste
over undtagelser for udveksling på EU-plan af de ledige stillinger, der er offentligt tilgængelige på
nationalt plan. Dette er en væsentlig forbedring i forhold til tidligere, hvor nogle lande f.eks. ikke
opslog ledige stillinger inden for rammerne af kontrakter med begrænset varighed (mindre end seks
måneder). Endvidere er det ifølge forordningen ikke længere tilladt at udelukke data, der er
tilgængelige på regionalt niveau hos de offentlige arbejdsformidlinger, da forpligtelsen omfatter alle
offentligt tilgængelige ledige stillinger, som de offentlige arbejdsformidlinger ligger inde med.
Desuden bør de nationale godkendelsessystemer, der skal oprettes af medlemsstaterne senest i maj
2018 i overensstemmelse med forordningen, søge at få andre organisationer såsom tjenester i den
frivillige sektor eller private arbejdsformidlinger med i netværket. Denne tilgang kunne styrke det
offentligt-private partnerskab vedrørende gennemsigtighed på de nationale arbejdsmarkeder og
dermed også det europæiske arbejdsmarked.
Hvis disse foranstaltninger gennemføres korrekt, burde de i væsentlig grad øge antallet af ledige
stillinger og tackle de problemer, der vil blive identificeret i de kommende år.
Det er vanskeligt at foretage et skøn over den samlede markedsandel (på EU-plan), og det er
relevant at se på forskellige lande og de forskellige faktorer, der bestemmer markedsandelene. Ved
at sammenligne tal fra Euresportalen med det samlede antal ledige stillinger i landene, som er oplyst
af Eurostat, er Kommissionens tjenestegrene nået frem til forskellige resultater (se resultattavlen for
det indre marked).
Antallet af ledige stillinger, der er til rådighed i de offentlige arbejdsformidlingers databaser,
afhænger bl.a. af, hvilken opgave ledelsen af de offentlige arbejdsformidlinger har, og den
kvalitetsstyring, de sikrer.
Det er Kommissionens hensigt at overvåge dette sammen med medlemsstaterne inden for rammerne
af det præstationsmålingssystem for Eures, der vil blive indført i 2018 i overensstemmelse med
artikel 9, stk. 2, litra c), i forordningen.
KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER
62. Kommissionen mener, at effektiviteten af EaSI-finansierede aktioner til fremme af
arbejdskraftmobilitet generelt kan overvåges på passende vis.
Kommissionen gør opmærksom på de overvågningsrapporter, der er offentliggjort om projekter
inden for rammerne af "Dit første EURES-job" under Eures-EaSI-aksen og Kommissionens
foranstaltninger til overvågning af effektiviteten af EaSI-projekter generelt. Den seneste
overvågningsrapport om projekter og organisationer, der er finansieret af EaSI (bind 7)3, omfatter
15 projekter, der er finansieret af EaSI-Eures, og som indeholder en bred vifte af oplysninger, f.eks.:
- projektresultater, målte virkninger, resultater, indhøstede erfaringer

3

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8047&furtherPubs=yes
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- tværnational dimension, formidlingsstrategi
- europæisk merværdi, bæredygtighedsforanstaltninger
- ligestillingsforanstaltninger
- oplysninger om de gennemførte aktiviteter, projektkoordinator og -partnere samt websted.
63. Tallene viser, at der gøres ganske imponerende brug af de eksisterende værktøjer, navnlig
Eures-jobmobilitetsportalen. Der er rent faktisk flere kanaler, gennem hvilke der kan modtages
oplysninger om arbejdskraftmobilitet og rapporteres om eventuelle hindringer. Kommissionen er af
den opfattelse, at en "kvikskranke" ville være nyttig, og dette er kernen i dens kommende forslag
om oprettelse af en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed.
64. Kommissionen understreger, at arbejdsstyrkeundersøgelsen har stor værdi for analysen af
arbejdskraftmobilitet (og migration) inden for EU. Værdien af arbejdsstyrkeundersøgelsen er
anerkendt inden for akademisk og politisk forskning på verdensplan, og den anvendes i stort
omfang til at besvare spørgsmål om bl.a. mobilitet og migration inden for EU.
65. Kommissionen erkender, at synergierne kan udvikles yderligere, og den bestræber sig på at
forbedre resultaterne af sine programmer og gøre dem mere gennemsigtige gennem et bedre
overvågningssystem.
66. Kommissionen mener at de mangler, som Revisionsretten har påpeget i dette punkt, såvel som
andre (f.eks. tilgængeligheden af CV'er) skal tackles, for at Euresportalen kan blive et sandt
europæisk jobformidlingsværktøj.
67.
Anbefaling 1 – At måle EU-borgernes bevidsthed om eksisterende værktøjer vedrørende
tilvejebringelse af oplysninger om arbejdstageres frie bevægelighed og om indberetning af
forskelsbehandling
Oplysningsaktiviteter blandt EU's borgere og virksomheder (herunder blandt målgruppen) er en del
af kommunikationsstrategierne og -aktiviteterne under hvert relevant instrument og værktøj.
Effektiviteten af disse aktiviteter vil også blive målt gennem (efterfølgende) evalueringsarbejde.
a) Kommissionen accepterer anbefalingen og understreger, at den allerede er ved at træffe
foranstaltninger, navnlig med henblik på at øge brugen af Dit Europa-portalen og øge kendskabet til
Solvit, sådan som det fremgår af den handlingsplan, der blev vedtaget den 2. maj 2017.
I denne forbindelse træffer Kommissionen foranstaltninger, der gør det nemmere at finde disse
portaler, herunder optimering af søgemaskiner.
b) Kommissionen accepterer anbefalingen og understreger, at den allerede er ved at træffe
foranstaltninger til at øge anvendelsen af de eksisterende værktøjer. De vil dog blive påvirket af
bestemmelserne i forordningen om fremme af den kommende fælles digitale portal, der for
øjeblikket er genstand for forhandlinger i Europa-Parlamentet og Rådet.
Frist for målopfyldelsen: Den påtænkte frist for målopfyldelsen afhænger bl.a. af de igangværende
forhandlinger om forordningen om den fælles digitale portal, og hvordan nogle af initiativerne
under Solvithandlingsplanen skal gennemføres.
Anbefaling 2 – Samling af tilgængelige oplysninger for at identificere forskellige typer
forskelsbehandling, som strider mod den frie bevægelighed
Kommissionen accepterer anbefalingen.
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Arbejdet i den planlagte europæiske arbejdsmarkedsmyndighed (se svaret på punkt I) burde bidrage
til, at Kommissionen kan gøre mere brug af disse oplysninger.
Den påtænkte frist for målopfyldelsen (december 2018) vil også afhænge af afslutningen af den
lovgivningsmæssige procedure vedrørende forslaget til forordning om oprettelse af en
arbejdsmarkedsmyndighed.
Anbefaling 3 – Forbedring af indsamling og brug af data om mønstre for og strømme af
arbejdskraftmobilitet og om ubalancer på arbejdsmarkedet
Kommissionen bemærker, at denne anbefaling delvist er rettet til medlemsstaterne.
Kommissionen accepterer anbefalingen i det omfang, den er berørt heraf, og understreger, at den
allerede er ved at træffe foranstaltninger i denne henseende.
Behovet herfor blev anerkendt i dens forslag til en Euresforordning, der blev fremsat i 2014. I
artikel 29 i den basisretsakt, der er vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet, dvs. forordning (EU)
2016/589, henvises der til nødvendigheden af at overvåge og offentliggøre strømme og mønstre i
arbejdskraftmobilitet, og med artikel 30 indføres der en forpligtelse for alle medlemsstater til at give
oplysninger om mangel på arbejdskraft og overskud af arbejdskraft på nationale og sektorspecifikke
arbejdsmarkeder med særligt fokus på de mest sårbare grupper på arbejdsmarkedet og de regioner,
som er mest påvirkede af arbejdsløshed, og til at gennemføre de ønskede forbedringer.
Kommissionen
samarbejder
med
medlemsstaterne
om at
forbedre
dataene
i
arbejdsstyrkeundersøgelsen og hos de offentlige arbejdsformidlinger med henblik på at identificere
potentialet for arbejdskraftmobilitet.
Formålet med at forbedre indsamlingen af data om mangel på arbejdskraft og overskud af
arbejdskraft er således at bruge dem mere direkte i programmeringen af matching- og
rekrutteringsaktiviteter for Eures.
Anbefaling 4 – Forbedring af EU-finansieringens udformning, så der tages højde for
arbejdskraftmobiliteten.
Kommissionen accepterer anbefalingen i den forstand, at den har til formål at undersøge, hvordan
udformningen af EU's støtte til arbejdskraftmobilitet kan forbedres generelt som led i forberedelsen
af den næste flerårige finansielle ramme.
Kommissionen er i færd med at forberede den næste flerårige finansielle ramme og gennemføre en
række undersøgelser for at vurdere situationen med hensyn til ESF og EaSI.
Kommissionen er af den opfattelse, at den nuværende ordning i tilstrækkelig grad sikrer
komplementaritet. Kommissionen vil fremadrettet (efter 2020) sætte komplementaritet i centrum for
sit/sine forslag.
Anbefaling 5 – Sammen med medlemsstaterne at forbedre overvågningen af EaSI-Eureseffektiviteten, navnlig vedrørende jobformidlinger.
a) Kommissionen accepterer anbefalingen og vil fortsætte sine bestræbelser på at forbedre
overvågningen af Eures, herunder resultaterne af projekter, der finansieres af EaSI under Euresaksen.
Kommissionen vil arbejde tæt sammen med støttemodtagere for at forbedre leveringen af data til
dette formål på projekternes rapporteringsstadium.
b) Kommissionen bemærker, at denne anbefaling delvist er rettet til medlemsstaterne.
Kommissionen accepterer anbefalingen i det omfang, den er berørt heraf.
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I 2016 påbegyndte Kommissionen forberedelsen til et resultatmålingssystem for Eures i
overensstemmelse med artikel 32 forordning (EU) 2016/589, der har været i kraft siden 12. maj
2016. Formålet med gennemgangen er at forbedre rapporteringssystemet for Eures, især om
jobformidling. Det er Kommissionens hensigt at vedtage en gennemførelsesretsakt om de ensartede
detaljerede specifikationer for indsamling og analyse af data med henblik på at overvåge og
evaluere, hvordan Euresnettet fungerer. Overvågningskravene for EaSI-projekter under Eures-aksen
vil blive tilpasset kravene i præstationsmålingssystemet, når det er blevet indført.
Anbefaling 6 – Adressering af begrænsningerne ved Euresportalen for jobmobilitet
Kommissionen bemærker, at denne anbefaling er rettet til medlemsstaterne.
a) Kommissionen bemærker, at denne anbefaling er rettet til medlemsstaterne.
b) Kommissionen bemærker, at denne anbefaling er rettet til medlemsstaterne.
Kommissionen vil fortsat bestræbe sig på at rette op på Euresportalens begrænsninger og accepterer
forslagene fra Revisionsretten, idet den vil overvåge anvendelsen af bestemmelsen om
arbejdsgivernes mulighed for at afvise at opslå deres ledige stillinger nøjere og støtte
medlemsstaternes indsats for generelt at forbedre kvaliteten af de ledige stillinger, der skal opslås.
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Begivenhed

Dato

Revisionsplanens vedtagelse/revisionens start

26.10.2016

Officiel fremsendelse af udkastet til beretning til Kommissionen
(eller en anden revideret enhed)
Vedtagelse af den endelige beretning efter den kontradiktoriske
procedure
Modtagelse af Kommissionens (eller en anden revideret enheds)
officielle svar på alle sprog

17.11.2017
24.1.2018
6.2.2018

I 2018 fejrer vi 50-året for oprettelsesforordningen
vedrørende arbejdskraftens frie bevægelighed, som er en
af Unionens fire grundlæggende friheder.
Vi konstaterede, at de værktøjer, som Kommissionen har
indført, sikrer arbejdskraftens frie bevægelighed, men at
der burde være bedre kendskab til dem. Ligheden mellem
de respektive mål for de to EU-fonde, der støtter
arbejdskraftmobilitet (ESF og EaSI), gør
komplementariteten mellem dem til en udfordring, og
svagheder i overvågningssystemet gør det vanskeligt at
vurdere de finansierede foranstaltninger. Endelig vil
Euresportalen med ledige stillinger i EU kun udvikle sig til
et egentligt europæisk jobformidlingsværktøj, hvis
mangler såsom den lave andel af ledige stillinger, der slås
op på den, adresseres.
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