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Denna effektivitetsrevision utfördes av revisionsrättens avdelning II – där ledamoten Iliana Ivanova är 
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ORDLISTA OCH FÖRKORTNINGAR 

Arbetskraft/Den ekonomiskt aktiva befolkningen: En person som är antingen anställd eller 
arbetslös (definition enligt EU:s arbetskraftsundersökning). 

Arbetskraftens rörlighet: Den rätt till fri rörlighet för arbetstagare som alla EU‐medborgare 
har i enlighet med artikel 45 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Den omfattar 
arbetstagarnas rätt till rörlighet och vistelse, familjemedlemmars rätt till inresa och vistelse 
och rätten att arbeta i en annan medlemsstat och att behandlas på lika villkor som 
medborgarna i den medlemsstaten. I vissa länder finns det begränsningar för medborgare 
från nya medlemsstater. 

Arbetskraftsundersökningen (AKU): EU:s europeiska hushållsundersökning som 
tillhandahåller kvartals‐ och årsdata om deltagandet på arbetsmarknaden bland personer 
som är 15 år eller äldre. 

Arbetstagare: Termen inbegriper både personer i arbete och personer som är registrerade 
som arbetssökande eller arbetslösa. 

Delad förvaltning: En metod för att genomföra EU‐budgeten där kommissionen delegerar 
genomförandeuppgifter till medlemsstaterna men behåller det yttersta budgetansvaret. 

Direkt förvaltning: En metod där EU:s budget genomförs direkt av kommissionens 
avdelningar. 

Ditt Europa: En webbsida som drivs av Europeiska kommissionen med information, hjälp och 
råd om EU‐rättigheter för EU‐medborgare och EU‐företag (om resor, arbete, shopping, 
finansieringsmöjligheter, affärsverksamhet och förfaranden). 

EU‐28: EU:s 28 medlemsstater. 

Europa 2020‐strategin: Europeiska unionens tioåriga strategi för sysselsättning och tillväxt 
började tillämpas 2010 för att skapa förutsättningar för en smart och hållbar tillväxt för alla. 

Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta): En mellanstatlig organisation med Island, 
Liechtenstein, Norge och Schweiz som medlemmar som inrättades för att främja frihandel 
och ekonomiskt samarbete mellan medlemmarna, inom Europa och globalt. 

Europeiska socialfonden (ESF): Syftet med Europeiska socialfonden är att stärka den 
ekonomiska och sociala sammanhållningen inom Europeiska unionen genom att förbättra 
sysselsättningsmöjligheterna (huvudsakligen genom utbildningsåtgärder) och främja en hög 
sysselsättningsnivå och fler och bättre arbetstillfällen. 

Europeiska struktur‐ och investeringsfonder (ESI‐fonder): Över hälften av EU:s finansiering 
kanaliseras genom de fem europeiska struktur‐ och investeringsfonderna. De förvaltas 
gemensamt av Europeiska kommissionen och EU:s medlemsstater. Syftet med fonderna är 
att investera i nya jobb och en hållbar och sund europeisk ekonomi och miljö. 
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Europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar (Eures): Syftar till att underlätta arbetstagarnas 
rörlighet inom EU. Nätverket består av Europeiska samordningsbyrån (ECO), de nationella 
samordningskontoren (NCO), Euressamarbetspartner och de associerade 
Euressamarbetspartnerna. Eures inrättades 1993 och omfattar utbyte av lediga platser och 
platsansökningar samt tillhandahåller information om levnads‐ och arbetsförhållanden. 
Informationen delas på en portal för rörlighet i arbetslivet. Utöver EU:s 28 medlemsstater 
deltar Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz i nätverket. Totalt är över 850 Euresrådgivare 
verksamma i nätverket och ger stöd och råd. 

Europeiskt yrkeskort (EPC): Ett elektroniskt intyg som utfärdas via det första förfarandet för 
erkännande av kvalifikationer på EU‐nivå som kan utföras helt online. 

Fri rörlighet och vistelse för EU‐medborgare infördes genom Maastrichtfördraget 1992. Den 
successiva avvecklingen av de inre gränserna i enlighet med Schengenavtalen följdes av 
antagandet av direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars 
rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier. Denna frihet skiljer 
sig från den fria rörligheten för arbetstagare. 

Gränsarbetare: En EU‐ eller Efta‐medborgare som arbetar i ett annat EU‐ eller Efta‐land än 
det som han eller hon är bosatt i. 

Gränsöverskridande partnerskap (CBP): Grupperingar av Euresmedlemmar och associerade 
partner som stöds ekonomiskt av EaSI. Grupperingarna deltar i långsiktigt samarbete mellan 
medlemsstater till stöd för gränsarbetares rörlighet. De omfattar regionala eller lokala 
arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens parter och andra organisationer (t.ex. 
handelskammare, fackföreningar, universitet och lokala myndigheter) i minst två 
grannmedlemsstater. 

Långvarig arbetskraftsrörlighet: Innebär att någon flyttar för att arbeta i en annan 
medlemsstat under minst ett år. 

Mobila arbetstagare (”utflyttare”): EU‐medborgare som flyttar till en annan medlemsstat 
eller till ett Efta‐land som de inte är medborgare i för att söka jobb eller långvarigt eller 
permanent integreras på arbetsmarknaden. 

Nya utflyttare: Arbetstagare som har bott högst tio år i ett annat EU‐land än det som de är 
medborgare i. 

Offentliga arbetsförmedlingar (PES): De organisationer i medlemsstaterna som är ansvariga 
för att genomföra aktiva arbetsmarknadsåtgärder och bedriva arbetsförmedling av god 
kvalitet i allmänhetens intresse. De kan lyda under relevanta ministerier eller vara offentliga 
organ eller offentligrättsliga företag. 
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Operativt program (OP): Anger en medlemsstats prioriteringar och särskilda mål samt hur 
finansieringen (EU‐finansiering och nationell offentlig och privat medfinansiering) kommer 
att användas under en viss period (vanligtvis sju år) för att finansiera projekt. Projekten 
måste bidra till ett visst antal mål som fastställts på EU‐nivå. Operativa program kan få 
finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Sammanhållningsfonden och 
ESF. Ett operativt program utarbetas av medlemsstaten och måste godkännas av 
kommissionen innan några betalningar kan göras från EU:s budget. 

Output: Något som produceras eller uppnås med de resurser som tilldelas en intervention 
(t.ex. utbildning för arbetslösa ungdomar eller antal avloppsreningsverk eller antal kilometer 
väg som har byggts). 

Person i arbetsför ålder: En person mellan 15 och 64 år (kategorisering som används av 
Eurostat); i publikationer som rapporten om arbetskraftens rörlighet använder dock 
kommissionen definitionen 20–64 år, vilket vi också gör i denna rapport. 

Programperiod: Den fleråriga ram inom vilken strukturfondernas och 
Sammanhållningsfondens utgifter planeras och genomförs. 

Resultat: De omedelbara effekterna av ett program för mottagarna (t.ex. praktikanter som 
får anställning, minskade föroreningar i renat avloppsvatten och kortare restid). 

Solvit: Europeiska kommissionens system som medborgarna kan använda sig av för att 
lämna in klagomål om orättvisa regler eller beslut av medlemsstaternas myndigheter. 

Sysselsättning och social innovation (EaSI): Ett EU‐program vars Euresdel syftar till att stödja 
verksamhet för att främja arbetstagarnas frivilliga geografiska rörlighet på ett rättvist sätt 
och bidra till en hög sysselsättning som är hållbar och av god kvalitet. 

Tematiskt mål (TM): Ett mål som ska få stöd från europeiska struktur‐ och 
investeringsfonder. De tematiska målen är kopplade till strategiska mål på EU‐nivå. 

Utgångsvärde: Ett referensvärde i förhållande till vilket mål fastställs och bedöms. 

Återvändare: När medborgare från EU‐28 migrerar tillbaka till det land som de är 
medborgare i från en annan medlemsstat. 
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SAMMANFATTNING 

Om arbetskraftsrörlighet 

I. Fri rörlighet för arbetstagare är en av de fyra grundläggande friheterna i EU. År 2018 

firar EU att det är 50 år sedan förordningen om arbetskraftens fria rörlighet antogs. Den 

innebär att all diskriminering i medlemsstaterna på grund av nationalitet ska avskaffas vad 

gäller anställning, lön och övriga arbets‐ och anställningsvillkor. År 2015 bodde 11,3 miljoner 

arbetstagare i arbetsför ålder från EU‐28 i en annan EU‐medlemsstat än den som de var 

medborgare i. Det motsvarar 3,7 % av den totala befolkningen i arbetsför ålder i EU. 

Vår revision 

II. Vi bedömde hur kommissionen säkerställer den fria rörligheten för arbetstagare och 

ändamålsenligheten i EU:s åtgärder för att underlätta arbetskraftens rörlighet. Vi utförde 

revisionen mellan oktober 2016 och juli 2017 vid kommissionen och i de fem medlemsstater 

som har störst inflöde av arbetstagare från andra länder och störst utflöde av arbetstagare 

till andra länder (Tyskland, Luxemburg, Polen, Rumänien och Förenade kungariket). 

Våra iakttagelser 

III. Vi konstaterade att kommissionen ger EU:s arbetstagare information om deras 

rättigheter via flera kanaler, men medvetenheten om rättigheterna kan förbättras. 

IV. Hinder för att flytta till och arbeta i ett annat land (t.ex. erkännande av 

yrkesutbildningsbevis) har funnits länge. Trots att kommissionen och medlemsstaterna har 

vidtagit många åtgärder för att undanröja dem finns de fortfarande kvar. 

V. Medlemsstaterna befinner sig på olika nivåer när det gäller uppgifter om 

kompetensrelaterade obalanser och arbetskraftsobalanser på både regional och nationell 

nivå. Kommissionen fortsätter att samarbeta med medlemsstaterna för att förbättra 

uppgifterna. 

VI. EU stöder arbetskraftsrörlighet genom ESF i medlemsstater som bedömer att de 

behöver sådant stöd. Arbetskraftens rörlighet har emellertid inte fastställts som en särskild 
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investeringsprioritering, och sådan verksamhet övervakades inte under 

godkännandeprocessen för den innevarande ESF‐programperioden. Därför är det oklart i 

vilken utsträckning ESF används för detta syfte. 

VII. Huvudkällan till den kända finansieringen till stöd för arbetskraftens rörlighet är 

kommissionens program för sysselsättning och social innovation (EaSI) som omfattar 

165 miljoner euro under perioden 2014–2020. Vi konstaterade att EaSI‐Eures har politiska 

mål som liknar ESF:s mål för arbetskraftens rörlighet, vilket innebär att den 

komplementaritet som de båda EU‐instrumenten ska ha för närvarande är svår att uppnå. 

VIII. Vi granskade 23 Euresprojekt som drevs av gränsöverskridande partnerskap (CBP) och 

fick stöd av EaSI. Vi konstaterade att få projekt hade fastställt förväntade resultat (t.ex. att 

jobbsökande hittar ett arbete) och att brister i övervakningen av projekten resulterade i att 

de inte kunde aggregera output och resultat på programnivå. 

IX. Den europeiska portalen för rörlighet i arbetslivet (Eures) är det viktigaste verktyget på 

EU‐nivå för att underlätta arbetskraftens rörlighet, men den står inför stora utmaningar, inte 

minst därför att en betydande andel av de nationella, offentliga arbetsförmedlingarnas 

lediga platser inte annonseras på Eures. I vår analys av lediga platser som hade annonserats 

på portalen konstaterade vi dessutom att platsannonserna ofta vara otillräckliga för en 

relevant jobbsökning, till exempel innehöll inte 39 av de 50 platsannonser som vi granskade 

ett sista ansökningsdatum. 

X. Antalet anställningar som förmedlas via EaSI‐Eures är ett grundläggande mått på 

programmets ändamålsenlighet. Enligt kommissionen resulterade Euresrådgivarnas stöd till 

jobbsökande i förmedling av 28 934 anställningar 2016. Det motsvarar endast 3,7 % av de 

kontakter som jobbsökande hade med Euresrådgivare. Merparten av de offentliga 

arbetsförmedlingar som vi tillfrågade uppgav dessutom att de inte kan mäta det faktiska 

antalet förmedlade anställningar eller att de har slutat använda det som en indikator. 
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Våra rekommendationer 

XI. Vi rekommenderar att kommissionen 

a) mäter EU‐medborgarnas medvetenhet om de befintliga verktygen för information om 

arbetstagares fria rörlighet och rapportering om diskriminering, 

b) utnyttjar tillgänglig information bättre för att identifiera olika former av diskriminering, 

c) arbetar tillsammans med medlemsstaterna för att förbättra insamlingen och 

användningen av uppgifter om mönster och flöden för arbetskraftens rörlighet och om 

obalanser på arbetsmarknaderna, 

d) förbättrar utformningen av EU:s finansiering för att främja arbetskraftens rörlighet. 

XII. Vi rekommenderar att medlemsstaterna 

e) förbättrar övervakningen av EaSI‐Eures ändamålsenlighet, särskilt med tanke på 

förmedlingen av anställningar, 

f) åtgärdar Euresportalens begränsningar och gör den till ett verkligt europeiskt 

förmedlingsverktyg. 
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INLEDNING 

Arbetstagarnas fria rörlighet: en grundläggande frihet 

 Fri rörlighet för arbetstagare är en av de fyra grundläggande friheterna i unionen1. År 

2018 firar EU att det är 50 år sedan förordningen om arbetskraftens fria rörlighet antogs. Det 

är en viktig rättighet som varje enskild arbetstagare har och en central beståndsdel av den 

inre marknaden. Enligt denna frihet ska en arbetstagare som är medborgare i en 

medlemsstat inom en annan medlemsstats territorium behandlas på samma sätt som det 

landets egna medborgare i fråga om tillträde till anställning, arbetsvillkor och alla andra 

sociala och skattemässiga förmåner. Det innebär att alla nationella myndigheter och alla 

arbetsgivare, oavsett om de är offentliga eller privata, måste följa och respektera de 

rättigheter som följer av artikel 45 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (se 

ruta 1). Friheten är också garanterad i Efta‐länderna (Island, Liechtenstein, Norge och 

Schweiz). Det är viktigt att notera att den fria rörligheten för arbetstagare är åtskild från 

varje EU‐medborgares rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas 

territorier. 

                                                       

1  De övriga tre friheterna är fri rörlighet för varor, fri rörlighet för kapital och fri rörlighet för 
tjänster. Till skillnad från den fria rörligheten för arbetstagare är utstationerade arbetstagare 
anställda som utsänds av sin arbetsgivare för att tillfälligt utföra en tjänst i ett annat EU‐land. 
Utstationerade arbetstagare omfattas därför av den fria rörligheten för tjänster och ingår därför 
inte i vår revision. 
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Ruta 1 – Fri rörlighet för arbetstagare – artikel 45 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

(EUF‐fördraget). 

1) Fri rörlighet för arbetstagare ska säkerställas inom unionen. 

2) Denna fria rörlighet ska innebära att all diskriminering av arbetstagare från medlemsstaterna på 

grund av nationalitet ska avskaffas vad gäller anställning, lön och övriga arbets‐ och 

anställningsvillkor. 

3) Den ska, med förbehåll för de begränsningar som grundas på hänsyn till allmän ordning, säkerhet 

och hälsa, innefatta rätt att 

  a)  anta faktiska erbjudanden om anställning, 

  b)  förflytta sig fritt inom medlemsstaternas territorium för detta ändamål, 

  c)  uppehålla sig i en medlemsstat i syfte att inneha anställning där i överensstämmelse med de 

  lagar och andra författningar som gäller för anställning av medborgare i den staten, 

  d)  stanna kvar inom en medlemsstats territorium efter att ha varit anställd där, på villkor som 

  ska fastställas av kommissionen i förordningar. 

4) Bestämmelserna i denna artikel ska inte tillämpas på anställning i offentlig tjänst. 

 Av en total befolkning i arbetsför ålder på 306 miljoner i EU är, enligt de senast 

tillgängliga uppgifterna, cirka 11 miljoner utflyttare från EU‐28 i arbetsför ålder (20–64 år) 

långvarigt bosatta i en annan EU‐medlemsstat än den som de är medborgare i, vilket 

motsvarar 3,7 % av den totala befolkningen i arbetsför ålder i EU‐28. När det gäller årliga 

flöden av utflyttare i arbetsför ålder flyttade 1,1 miljoner personer 2014 (det inbegriper 

omkring 100 000 Efta‐medborgare som flyttade till EU och motsvarar 0,4 % av den totala 

befolkningen i arbetsför ålder). Ytterligare 1,3 miljoner personer tar sig över en gräns varje 

dag för att arbeta i en annan medlemsstat än den som de är bosatta i (se tabell 1). 
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Tabell 1 – Uppgifter om utflyttare till en annan medlemsstat (2015) 

Omfattning  Typ av rörlighet 

11,3 miljoner  ”Långvariga” utflyttare från EU‐28 i arbetsför ålder (20–64 år) som bor i EU‐28 

3,7 %  Deras andel av den totala befolkningen i arbetsför ålder i EU‐28 

8,5 miljoner  Aktiva utflyttare från EU‐28 (anställda eller arbetssökande) 

1,3 miljoner  Gränsarbetare från EU‐28 (20–64 år) 2015 

1,1 miljoner  Årligt flöde av utflyttare från EU‐28 och Efta 2014  

0,4 %  Deras andel av den totala befolkning i arbetsför ålder som är bosatt i EU‐28 och Efta 

0,6 miljoner  Utflyttare som 2014 återvände till det land där de var medborgare 

Obs.: Det årliga flödet av utflyttare inkluderar inte återvändare. 

Källa: Annual Report on intra‐EU Labour Mobility Final Report (årlig rapport om arbetskraftens 
rörlighet inom EU, slutrapport), Europeiska kommissionen, december 2016. 

 För de 11,3 miljoner utflyttarna var de viktigaste destinationsländerna Tyskland, som 

tog emot det största antalet utflyttare i arbetsför ålder (2,7 miljoner eller 22 % av alla 

utflyttare), tätt följt av Förenade kungariket med 2,1 miljoner. De länder som hade störst 

andel mobila arbetstagare i befolkningen i arbetsför ålder var Luxemburg (43 %), Schweiz 

(19 %), Cypern (15 %) och Irland (10 %). 

 Nya utflyttare definieras som de som har bott högst tio år i ett annat EU‐land än det 

som de är medborgare i. Dessa utflyttares antal visas i figur 1. 
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Figur 1 – Nya utflyttare från EU‐28 i arbetsför ålder (20–64 år), per bosättningsland, 
uppgifter för 2015 (i tusental) 

 

Obs.: Om antalet nya utflyttare understiger 50 000 återges det inte. 

Källa: Annual Report on intra‐EU Labour Mobility Final Report (årlig rapport om arbetskraftens 
rörlighet inom EU, slutrapport), Europeiska kommissionen, december 2016. 

Ansvarsområden när det gäller arbetskraftens rörlighet 

 För att förstå de olika ansvarsnivåerna i säkerställandet av arbetstagarnas fria rörlighet 

måste man komma ihåg att friheten är direkt tillämplig i medlemsstaterna och att talan 

därför kan väckas vid en nationell domstol i händelse av diskriminering. Kommissionen får 

också vidta direkta åtgärder, som potentiellt kan leda till överträdelseförfaranden mot en 

medlemsstat, där Europeiska unionens domstol är involverad. Ansvaret för sysselsättnings‐ 

och socialpolitiken vilar dock främst på medlemsstaterna. Denna ansvarsfördelning beskrivs i 

figur 2. 
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Figur 2 – Ansvarsområden när det gäller arbetskraftens rörlighet 

 

Källa: Europeiska revisionsrätten. 

Europeiska kommissionen och arbetskraftens rörlighet 

 Att flytta till ett annat land på grund av arbete är i allt väsentligt den enskilda individens 

beslut. Arbetskraftens rörlighet kan emellertid underlättas, och EU‐fiansiering kan med 

fördel stödja åtgärder med koppling till arbetskraftens rörlighet. År 2010 fastställde 
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kommissionen i Europa 2020: En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla2 att 

arbetskraftens rörlighet skulle underlättas genom bättre anpassning av tillgång och 

efterfrågan på arbetsmarknaden med stöd från strukturfonderna, bland annat ESF. Den ska 

främja ”en framåtsyftande och övergripande politik för arbetskraftsmigration som på ett 

flexibelt sätt kan svara på arbetsmarknadernas prioriteringar och behov”. De senaste åren 

har kommissionen offentliggjort flera policydokument, lagstiftningsförslag och riktlinjer om 

arbetskraftens rörlighet och understrukit dess betydelse som EU‐politik (se figur 3). 

Figur 3 – Tidslinje för kommissionens åtgärder för arbetskraftens rörlighet 

 

Källa: Europeiska revisionsrätten. 

                                                       

2  KOM(2010) 2020 slutlig, 3.3.2010. 

Förordning 2016/589  om återinrättande av Euresnätverket – nyinrättandet av Eures

Riktlinjer för sysselsättningen, 2015,  bibehållna 2016  – arbetstagarnas  rörlighet bör främjas så att den fulla 
potentialen hos den europeiska arbetsmarknaden  kan utnyttjas

Utkast till riktlinjer för det operativa programmets  innehåll
Direktiv 2014/50/EU  – om minimikrav för ökad rörlighet mellan medlemsstaterna  för arbetstagare
Direktiv 2014/54/EU  – om åtgärder som underlättar  utövandet av arbetstagares  rättigheter

Direktiv 2013/55/EU  om erkännande av yrkeskvalifikationer
Förordning 1304/2013  om ESF – för att främja hållbar och kvalitativ sysselsättning och arbetskraftens  rörlighet
Förordning 1296/2013  om inrättande av EaSI

Sysselsättningspaketet (COM(2012) 173 final)
Arbetsdokument  från kommissionen som åtföljer sysselsättningspaketet – om en reform av Eures för att uppnå 
Europa 2020‐målen
Genomförandebeslut 492/2011  (om tillämpning av förordning 2012/733/EU)  – nyinrättandet av Euresnätverket

Förordning 492/2011  om om arbetskraftens  fria rörlighet (avskaffande av all diskriminering på grund av nationalitet 
mellan arbetstagare  i EU/Efta)

Europa 2020‐strategin
Riktlinjer för sysselsättningen (bibehållna till 2014)

Förordning 1081/2006  om ESF2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016



16 

 

 

EU‐finansierade åtgärder som ska underlätta arbetskraftens rörlighet 

 ESF förvaltas av kommissionen och medlemsstaterna. Ett av dess mål är att främja 

arbetstagarnas geografiska och yrkesmässiga rörlighet inom Europeiska unionen3. ESF:s 

totala finansiering för programperioden 2014–2020 är 86,4 miljarder euro. Av det har 

omkring 27,5 miljarder euro anslagits till det specifika tematiska målet ”Främja hållbar och 

kvalitativ sysselsättning och arbetskraftens rörlighet”4, inom vilket medlemsstaterna kan 

finansiera åtgärder för arbetskraftens rörlighet. Det är oklart hur stora belopp 

medlemsstaterna använder för det syftet. 

 Programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI), som förvaltas av 

kommissionen, består av tre delar, varav Eures (europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar) 

syftar till att underlätta arbetskraftens rörlighet. Finansieringen till EaSI för perioden 2014–

2020 uppgår till 919 miljoner euro. Finansieringen till särskild EaSI‐Eures‐verksamhet uppgår 

till 165 miljoner euro eller 18 % av den totala finansieringen. EaSI‐Eures stöder verksamhet 

för att främja arbetstagarnas frivilliga geografiska rörlighet. En översikt över dessa 

verksamheter finns i figur 4. 

                                                       

3  Artikel 162 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‐fördraget). 

4  Artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 om Europeiska 
socialfonden (EUT L 347, 20.12.2013, s. 470). 
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Figur 4 – De olika verksamheterna inom EaSI‐Euresdelen 

 

Källa: Europeiska revisionsrätten. 

REVISIONENS INRIKTNING OCH OMFATTNING OCH SAMT REVISIONSMETOD 

 Vi bedömde hur kommissionen säkerställer den fria rörligheten för arbetstagare och 

ändamålsenligheten i EU:s åtgärder för att främja arbetskraftens rörlighet. 

 Vi granskade framför allt 

‐ de informationsverktyg som kommissionen har infört för att stödja arbetstagare som är 

intresserade av att flytta eller som har flyttat till en annan medlemsstat och de åtgärder 

som kommissionen har vidtagit för att undanröja befintliga hinder för arbetskraftens 

rörlighet, inbegripet uppgifter som kommissionen samlar in om flöden och mönster för 

arbetskraftens rörlighet (del I), 
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‐ ändamålsenligheten i EU:s finansiering till stöd för arbetskraftens rörlighet genom ESF 

och EaSI‐programmet under programperioden 2014–2020 (del II). 

 Vi utförde revisionen mellan oktober 2016 och juli 2017 och gjorde följande: 

‐ Vi granskade de åtgärder som kommissionen hade vidtagit för arbetskraftens rörlighet. 

‐ Vi besökte och intervjuade de berörda nationella myndigheterna i Tyskland, Luxemburg, 

Polen, Rumänien och Förenade kungariket. 

‐ Vi granskade 23 avslutade gränsöverskridande EaSI‐Eures‐partnerskapsprojekt som 

hade finansierats 2015 och 2016 och intervjuade projektledare i Tyskland, Luxemburg, 

Polen och Förenade kungariket. 

‐ Vi skickade en enkät till de 28 nationella samordningskontoren i Euresnätverket och till 

det nationella samordningskontoret i Schweiz för att få reda på hur Eures fungerar och 

analyserade kvaliteten på 50 platsannonser som hade publicerats på Euresportalen. 

‐ Granskningsteamet fick också hjälp av en expertpanel bestående av tre specialister på 

arbetskraftsrörlighet5. 

 Vi bedömde inte Brexits effekter på den fria rörligheten, eftersom den frågan utgör en 

central del i de pågående förhandlingarna mellan EU och Förenade kungariket. På samma 

sätt granskade vi inte effekten av folkomröstningen om invandring i Schweiz 2014, vars 

resultat kommer att påverka EU‐arbetstagares frihet att flytta till Schweiz när det har 

omsatts i schweizisk lagstiftning. 

                                                       

5  Expertpanelen bestod av en universitetsforskare som specialiserat sig på arbetskraftens 
rörlighet i Europa, en erfaren facklig ledare från den storregion som omger Luxemburg och en 
företrädare för Arbetsgivargruppen i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. 
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IAKTTAGELSER 

Del I – Kommissionen har infört verktyg för att säkerställa arbetstagarnas fria rörlighet, 

men den har ofullständig information om hur arbetskraftens rörlighet fungerar i praktiken 

 I del I granskar vi de verktyg som Europeiska kommissionen har infört för att stödja de 

arbetstagare som är intresserade av att flytta till eller redan har flyttat till en annan 

medlemsstat. Vidare behandlas befintliga hinder för arbetskraftens rörlighet och de åtgärder 

som kommissionen har vidtagit för att undanröja dem. Vi bedömer slutligen också de 

uppgifter som kommissionen har samlat in för att övervaka flödena och mönstren för 

arbetskraftens rörlighet samt obalanser på arbetsmarknaderna. 

Kommissionen har infört verktyg för att informera medborgarna om deras rättigheter men 

vet inte hur stor medvetenheten om verktygen är 

 Det är viktigt att information om villkor och rättigheter finns tillgängliga för både dem 

som redan arbetar i och dem som vill arbeta i ett annat land. De som kan ha nytta av sådan 

information behöver dessutom känna till att den finns och att de har tillgång till den. 

 Kommissionen informerar medborgarna om rättigheter och möjligheter när det gäller 

arbetskraftens rörlighet på två särskilda webbsidor: Ditt Europa och Eures (se ruta 2). 

Ruta 2 – Information om rättigheter och möjligheter att arbeta i en annan medlemsstat 

‐ Ditt Europa6 ger allmän information om att arbeta i en annan medlemsstat, till exempel om 

grundläggande rättigheter och frågor som rör social trygghet. Ditt Europa – Rådgivning erbjuder 

råd genom ett nätverk av juridiska experter som har ingått avtal med kommissionen. Ditt 

Europa tillhandahålls även länkar till relevanta nationella organ, regler och stödtjänster. 

                                                       

6  http://europa.eu/youreurope/index.htm. 
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‐ Euresportalen7 ger tillgång till lediga platser som annonseras på den av nationella offentliga 

arbetsförmedlingar och mer detaljerad information om nationella arbetsmarknader och 

lagstiftning. Den erbjuder också en möjlighet att kontakta specialiserade Euresrådgivare som 

kan vägleda arbetssökande aktivt genom de olika arbetstillfällen som finns tillgängliga. 

 Medlemsstaterna har också skapat egna informationskällor för EU‐medborgare som 

arbetar i deras länder eller för de egna medborgare som planerar att arbeta i en annan 

medlemsstat. Sådana system kan få stöd av offentliga myndigheter, fackföreningar eller 

andra organ (se ruta 3). 

Ruta 3 – Exempel på medlemsstater som informerar arbetstagare om deras rättigheter i ett annat 

land 

Polska myndigheter har översatt de lagstadgade rättigheterna om arbetstagarnas fria rörlighet i sin 

vägledning för EU‐arbetstagare som kommer till Polen och för polska medborgare som flyttar 

utomlands. Informationen finns tillgänglig i broschyrer på polska, engelska, tyska och franska. 

Broschyrerna finns tillgängliga på polska ambassader och konsulat i andra medlemsstater, på 

jobbcenter i Polen och på familje‐, arbets‐ och socialministeriets webbsida. 

Rumänska myndigheter beskriver de lagstadgade rättigheter som följer av den fria rörligheten för 

arbetstagare på sina webbsidor. Rumänska konsulat i andra medlemsstater informerar också om 

arbetsvillkor i respektive land och erbjuder rumänska medborgare informationsblad och broschyrer 

om detta. 

 Kommissionen mäter hur nöjda användarna är med både Ditt Europa och Eures. År 2016 

klassade 64 % av besökarna Ditt Europa som ett bra eller utmärkt verktyg, medan 25 % 

ansåg att det var tillfredsställande och 5 % att det var dåligt eller mycket dåligt. Bland dem 

som använde Euresportalen ansåg 40 % att Eures är lätt att hitta och att de skulle använda 

tjänsten igen. 

 Kommissionen mäter visserligen användarnas tillfredsställelse, men den har inte mätt 

EU‐medborgarnas medvetenhet om de båda systemen. Att det finns ett behov av att öka 

                                                       

7  https://ec.europa.eu/eures/public/fr/homepage. 
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medvetenheten framgår av resultatet i en kommissionsrapport från 20178 där det 

konstateras att merparten av dem som använde Eures hade hittat sidan genom sökningar på 

nätet eller av en slump. 

Kommissionen har inrättat system för rapportering av diskriminering som strider mot den 

fria rörligheten, men det är oklart hur omfattande diskrimineringen är på EU‐nivå 

 Arbetstagarna behöver vara medvetna om sina rättigheter och ha möjlighet att 

rapportera diskriminering som strider mot den fria rörligheten för arbetstagare. Om den 

diskriminering som finns ska kunna avskaffas på ett ändamålsenligt sätt krävs kunskap om 

dess omfattning och form. 

 Genom kommissionens system Solvit kan medborgarna lämna in klagomål om orättvisa 

regler eller beslut av nationella offentliga myndigheter. År 2016 behandlade Solvit 2 414 

ärenden om alla aspekter av den inre marknaden. En kategori av klagomål gäller 

arbetstagarnas fria rörlighet, men andra kategorier kan indirekt också ha en koppling till fri 

rörlighet. Det gäller bland annat erkännande av yrkesutbildningsbevis, social trygghet eller 

tillgång till utbildning för familjemedlemmar. År 2016 gällde 34 ärenden den fria rörligheten 

för arbetstagare. 

 Sedan 2010 har kommissionen inlett 33 rättsliga förfaranden mot medlemsstater om 

den fria rörligheten, varav 21 gällde frågor om social trygghet som indirekt påverkar 

rättigheterna. 

 Jämfört med de 11,3 miljoner utflyttarna i arbetsför ålder i EU är antalet Solvit‐ärenden 

och överträdelseförfaranden mycket lågt. 

 Utöver Solvit har vissa medlemsstater inrättat egna system med vilkas hjälp 

medborgarna kan rapportera och ta upp diskrimineringsfall. Till exempel kan utländska 

arbetstagare i Luxemburg kontakta den nationella arbetsinspektionen som kan följa upp ett 

                                                       

8  Study on Impact of Branding for EU services for Skills and Qualifications – Final Report (studie 
om effekterna av profilering av EU:s tjänster avseende kompetenser och kvalifikationer, 
slutrapport), 17 mars 2017. 
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klagomål. I andra medlemsstater, till exempel Tyskland, kan arbetstagare vända sig till 

informationskontor som drivs av fackföreningar med specialiserade medlare som kan ta över 

klagomålet och hänskjuta det till nationella myndigheter eller kontakta arbetsgivare direkt 

för en förlikning. 

 Utöver sitt eget Solvitsystem och nätverket av juridiska experter inom Ditt Europa – 

Rådgivning har kommissionen begränsad kunskap om ärenden som tas upp nationellt 

eftersom de inte rapporteras rutinmässigt till kommissionen. Därför känner den inte till 

diskrimineringens fulla omfattning när det gäller den fria rörligheten. Enligt ett direktiv från 

20149 hade medlemsstaterna fram till 2016 på sig att utse organ för att främja, analysera, 

övervaka och stödja likabehandling av unionsarbetstagare och deras familjemedlemmar. 

Dessa organ ska genomföra undersökningar och analyser om omotiverade begränsningar av 

och hinder för rätten till fri rörlighet eller diskriminering på grund av nationalitet. 

Kommissionen har vidtagit åtgärder för att komma till rätta med andra begränsningar av 

arbetskraftens rörlighet men vissa hinder kvarstår 

 Arbetstagare kan också möta hinder mot att flytta som inte innebär en kränkning av 

deras rättigheter men som trots det kan påverka arbetskraftens rörlighet (till exempel 

erkännande av kvalifikationer). 

 ”De svårigheter som de [EU‐medborgare som vill flytta eller som faktiskt flyttar] möter 

förklarar i viss mån varför den geografiska rörligheten mellan EU‐länderna ligger kvar på en 

förhållandevis låg nivå. Enligt EU:s arbetskraftsundersökning var under 2011 endast 3,1 % av 

de europeiska medborgarna i arbetsför ålder (15–64 år) bosatta i en annan medlemsstat än 

sin egen”10. 

                                                       

9  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/54/EU av den 16 april 2014 om åtgärder som 
underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare 
(EUT L 128, 30.4.2014, s. 8). 

10  COM(2013) 236 final, 26.4.2013, förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder 
som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för 
arbetstagare. 
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 Tabell 2 presenterar de hinder för arbetskraftens rörlighet som vanligtvis identifierats i 

kommissionsdokument tillsammans med de åtgärder som kommissionen har vidtagit och vår 

bedömning av ändamålsenligheten i de vidtagna åtgärderna. Tabellen visar att 

kommissionen har vidtagit åtgärder för att undanröja dessa hinder för arbetskraftens 

rörlighet. Men från det perspektiv som en europeisk arbetstagare som planerar att arbeta i 

en annan medlemsstat har är de inte alltid ändamålsenliga. Att undanröja dessa hinder är en 

ständig utmaning för EU. De kvarstående hindren måste ses mot bakgrund av den 

outnyttjade potential som arbetskraftsrörlighet i EU har: år 2014 visade tillgängliga 

undersökningsdata att cirka 2,9 miljoner EU‐medborgare skulle ha velat flytta under de 

följande tolv månaderna men att endast drygt en miljon arbetstagare gjorde det. 



24 

 

 

Tabell 2 – Hinder för arbetskraftens rörlighet, åtgärder som vidtagits av kommissionen och 
bedömning av deras ändamålsenlighet 

Hinder 
Ansvars‐
områden 

Har 
kommissionen 

vidtagit 
åtgärder? 

Exempel på åtgärder som 
vidtagits 

Har hindret för arbetskraftens 
rörlighet undanröjts på ett 

ändamålsenligt sätt? 

Brist på 
information om de 

lagstadgade 
rättigheterna till fri 

rörlighet för 
arbetstagare 

Europeiska 
kommissionen 

Ja  Kommissionen har inrättat 
 
Ditt Europa 
Eures 
Solvit 

Ja 

Otillräcklig 
information om 
arbetstillfällen 

Europeiska 
kommissionen 
och medlems‐

staterna 

Ja  Kommissionen sköter 
Euresportalen, i samarbete 
med de nationella offentliga 
arbetsförmedlingarna, som 
innehåller allmän 
information om nationella 
arbetsmarknader och ger 
direkt tillgång till lediga 
platser. 

Inte helt undanröjt 
 

Euresportalen innehåller inte alla 
nationella lediga platser; 
platsannonserna är ofta 

ofullständiga (se punkterna 51–57). 

Skillnader i social 
trygghet 

Europeiska 
kommissionen 
och medlems‐

staterna 

Ja  Kommissionen föreslog i 
december 2016, som en del 
av sitt paket om 
arbetstagarnas rörlighet, en 
översyn av förordning (EG) 
nr 883/2004 och dess 
genomförandeförordning 
som inriktas på att närmare 
knyta utbetalningen av 
förmåner till den 
medlemsstat som samlat in 
de sociala avgifterna för att 
på så sätt göra systemet 
rättvisare och skäligare. 

Inte helt undanröjt 
 

Medlemsstaterna lägger för 
närvarande större tonvikt på 
kompletterande former av 
pensionsinkomst som utgör tillägg 
till de grundläggande nationella 
pensionssystemen. Direktiv 
98/49/EG om skydd av 
kompletterande pensionsrättigheter 
för anställda och egenföretagare 
omfattar inte möjligheten till 
överföring av kompletterande 
pension, det vill säga möjligheten 
att överföra sådana 
pensionsrättigheter vid en flytt till 
en annan medlemsstat (vilket 
däremot redan är möjligt i 
nationella pensionsssystem).  
Att möjligheten till överföring 
saknas kan ha en avskräckande 
effekt på arbetstagarnas rörlighet. 

Erkännande av 
yrkesutbildnings‐

bevis och 
akademiska 
examensbevis 

Europeiska 
kommissionen 
och medlems‐

staterna 

Ja  Automatiskt erkännande av 
utbildningsbevis för 
universitets‐ eller 
högskoleutbildning 
 
Inrättande av en europeisk 
ram för reglerad 
yrkesverksamhet 
 
Det europeiska yrkeskortet 
är ett nytt verktyg för att 
underlätta erkännande som 
bara har funnits tillgängligt 
sedan den 18 januari 2016. 

Inte helt undanröjt 
 

I 2016 års rapport om 
arbetskraftens rörlighet konstateras 
det att erkännandet av 
yrkesutbildningsbevis fortfarande är 
ett hinder för rörlighet. 

Obs.: Närmare information om de vidtagna åtgärderna och hur vi gjorde bedömningen finns i 
bilaga I. 

Källa: Europeiska revisionsrätten. 
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 I ruta 4 ges exempel på en åtgärd som kommissionen har vidtagit och förklaras varför 

den inte har varit helt ändamålsenlig. 

Ruta 4 – Exempel på en åtgärd som kommissionen har vidtagit för att undanröja ett identifierat 

hinder för arbetskraftens rörlighet 

  Hinder: Erkännande av yrkesutbildningsbevis och akademiska examensbevis 

  Åtgärd: Det europeiska yrkeskortet 

Kommissionen har infört det europeiska yrkeskortet för sjuksköterskor/hälso‐ och sjukvårdspersonal, 

apotekare, sjukgymnaster, skid‐ och bergsguider och fastighetsmäklare. Det är ett elektroniskt bevis 

för vilket sökande lämnar in de bevis som behövs för ett erkännande till den behöriga myndigheten i 

sitt hemland för kontroll. När dokumentkontrollen har slutförts vidarebefordras de skriftliga bevisen 

till den behöriga myndigheten i värdlandet, som därefter undersöker yrkeskvalifikationens 

likvärdighet. Om resultatet av undersökningen inte leder till kompletterande utbildningsåtgärder 

utfärdar myndigheten ett europeiskt yrkeskort. Detta ska skapa större öppenhet och rättssäkerhet 

för yrkesutövare och öka deras rörlighet. 

Sedan det europeiska yrkeskortet infördes den 18 januari 2016 har totalt 3 239 ansökningar gjorts 

runtom i EU och 1 390 yrkeskort utfärdats (uppgifter från juni 2017). 

Kommissionen övervakar flöden och mönster för arbetskraftens rörlighet, men de 

uppgifter som finns tillgängliga i medlemsstaterna kan användas bättre för att förstå 

obalanser på arbetsmarknaderna 

 Att samla in uppgifter av god kvalitet om flöden och mönster för arbetskraftens 

rörlighet är nödvändigt för att underbygga beslut om den på såväl nationell nivå som EU‐

nivå. 

 Arbetskraftsundersökningen är den största europeiska hushållsundersökningen om 

deltagandet på arbetsmarknaden bland personer över 15 år. Den är den viktigaste 

uppgiftskälla som kommissionen använder för att övervaka mönster för arbetskraftens 
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rörlighet11. Den årliga rapporten om arbetskraftens rörlighet bygger framför allt på uppgifter 

från arbetskraftsundersökningen och tillhandahåller aggregerade data om antal och årliga 

flöden. Varje år har rapporten ett fokus på specifika ämnen. År 2016 var det gränsarbetare 

och återvändare. 

 Övervakningen av arbetskraftens rörlighet i arbetskraftsundersökningen har följande 

begränsningar som kommissionen är medveten om12: 

‐ I endast tolv medlemsstater är det obligatoriskt att besvara undersökningen, och man 

vet att bortfallsprocenten för utlänningar är mycket stor, framför allt på grund av 

språkproblem. 

‐ I många medlemsstater är det inte säkert att nyligen anlända utlänningar och 

korttidsanställda ingår i den eftersom den i enlighet med internationella 

rekommendationer när det gäller folkräkningar endast omfattar personer som har 

vistats i landet i minst ett år. 

‐ De små urvalen i många länder minskar möjligheterna att analysera uppgifterna efter 

nationalitet. 

 År 2005 konstaterade kommissionen att informationen om arbetskraftens 

rörlighetsflöden mellan EU:s medlemsstater behövde förbättras som ett komplement till 

arbetskraftsundersökningen. Kommissionen gör varje år en sammanställning över relevanta 

uppgiftskällor i medlemsstaterna. År 2016 rapporterade nästan alla länder att de samlar in 

uppgifter i centraliserad form om utländska EU‐medborgare som antingen har arbete eller är 

registrerade arbetssökande. Vissa offentliga arbetsförmedlingar samlar in uppgifter som 

beskriver EU‐arbetstagares individuella ”profil”, till exempel det tyska systemet som 

innehåller information om yrket/anställningen, typ av arbete som utförs och arbetstagarens 

                                                       

11  Andra källor är demografiska data från Eurostat, uppgifter från Eurobarometern, administrativa 
uppgifter, uppgifter från OECD och nationella uppgifter. 

12  Brister som identifierats av kommissionen, se Compendium of data sources on EU citizens 
residing/working in other EU Member States (sammanställning av data över EU‐medborgare 
som bor/arbetar i andra EU‐medlemsstater ), december 2016. 
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utbildning. Det har dock visat sig vara svårt att använda sådana uppgifter eftersom de inte 

kan jämföras mellan medlemsstater. 

 År 2010 startade kommissionen projektet Monitoring labour market developments in 

Europe (övervakning av utvecklingen på arbetsmarknaden i Europa). Syftet med projektet 

var att samla aktuell information om lediga platser, vilket också skulle fungera som ett 

verktyg för tidig varning för flaskhalsar och missmatchning på EU:s olika arbetsmarknader. 

Den begränsade tillgången på uppgifter, till exempel jämförbara uppgifter om lediga platser 

per medlemsstat, gjorde det svårt att uppnå. Detta syfte återspeglades också i 

Euresförordningen från 201613, enligt vilken medlemsstaterna i sina nationella 

arbetsprogram bör ta hänsyn till data om rörlighetsflöden och rörlighetsmönster och 

analyser av uppgifter om befintliga och förutsedda över‐ och underskott på arbetskraft. I en 

rapport från 201614 presenterade kommissionen forskning om över‐ och underskott på 

arbetskraft och undersökte om de skulle kunna matchas mellan länder. 

 Vi konstaterade att medlemsstaterna befinner sig i olika skeden när det gäller kvaliteten 

och detaljnivån på informationen om kompetens‐ och arbetskraftsrelaterade obalanser och 

deras omfattning. Av de länder som vi besökte tar Tyskland och Förenade kungariket fram 

uppgifter som går utöver vad kommissionen kan tillhandahålla, och de kan dela dem 

bilateralt med de offentliga arbetsförmedlingarna i andra medlemsstater (se ruta 5). I 

rapporten från 2016 konstaterar kommissionen också att insamlingen av sådana uppgifter 

behöver förbättras i alla medlemsstater. I den studien kunde endast 13 av de 26 offentliga 

arbetsförmedlingar som lämnade uppgifter ge information om storleken på över‐ och 

underskotten på den nationella arbetsmarknaden. När vi avslutade revisionen pågick 

                                                       

13  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/589 av den 13 april 2016 om ett 
europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar (Eures), om arbetstagares tillgång till 
rörlighetstjänster och om ytterligare integration av arbetsmarknaderna samt om ändring av 
förordningarna (EU) nr 492/2011 och (EU) nr 1296/2013 (EUT L 107, 22.4.2016, s. 1). 

14  Europeiska kommissionen, A comparison of shortage and surplus occupations based on analyses 
of data from the European Public Employment Services and Labour Force Surveys (en jämförelse 
mellan brist‐ och överskottsyrken baserad på analyser av uppgifter från europeiska offentliga 
arbetsförmedlingar och arbetskraftsundersökningar), februari 2017. 
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fortfarande en omfattande bedömning av under‐ eller överskotten av kompetenser och 

arbetskraft i medlemsstaterna. 

Ruta 5 – Exempel på uppgifter om kompetens‐ och arbetskraftsrelaterade obalanser inom 

medlemsstater 

Tysklands ”Fachkräfteengpassanalyse”– en detaljerad översikt över brister på arbetsmarknaden 

när det gäller specialiserad arbetskraft, per region och ekonomisk sektor 

Den tyska offentliga arbetsförmedlingen gör en analys av förutsebara brister på specialiserad 

arbetskraft (”Fachkräfte” på tyska), uppdelad efter ekonomisk sektor och region. Initiativet ska ses 

mot bakgrund av de demografiska förändringarna i Tyskland, den låga arbetslösheten och de 

växande problemen med att rekrytera specialiserad arbetskraft. Bristen mäts utifrån lediga (inte 

tillsatta) jobb, regional arbetslöshet och förhållandet mellan antalet arbetslösa och antalet lediga 

jobb. När det till exempel gäller mekatronik‐ och automationsspecialisters specifika kvalifikationer 

ger rapporten följande översikt: 

Specialiserad arbetskraft när det gäller mekatronik och automation, december 2016 

 

Administrativa gränser © EuroGraphics. Uppgiftskälla: Statistik från den federala 

arbetsförmedlingen. 
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Den tyska offentliga arbetsförmedlingen delar sådana uppgifter med andra offentliga 

arbetsförmedlingar bilateralt för att förbättra processen för rekrytering av specialister från den andra 

medlemsstaten, men på EU‐nivå samlas uppgifter varken in eller registreras. 

Förenade kungariket tillhandahåller mer detaljerad information om kompetensunderskott, 

inbegripet minimilöner som man kan räkna med 

I Förenade kungariket upprättar ministeriet för arbete och pensioner en förteckning över 

kompetensunderskott med tanke på mobila arbetstagare som vill flytta till landet. Förteckningen 

omfattar hela Förenade kungariket (med en separat lista för Skottland) och innehåller uppgifter om 

lediga platser och specifika jobb samt vilken minimilön man kan räkna med. Listan är tillgänglig för 

allmänheten och delas med andra medlemsstater15. 

Del II – Brister i utformningen och övervakningen av EU‐finansierade åtgärder för att 

främja arbetskraftens rörlighet 

 I denna del granskar vi ändamålsenligheten i den EU‐finansiering som ska underlätta 

arbetskraftens rörlighet. De instrument som finns tillgängliga för sådan finansiering är ESF 

och EaSI‐programmet. Vi analyserade de finansiella anslagen till de båda instrumenten och 

hur ESF‐målen kompletterade målen för EaSI. Vi undersökte också huruvida instrumenten på 

ett ändamålsenligt sätt stöder arbetskraftens rörlighet och hur sådan verksamhet övervakas. 

 Vad beträffar verksamhet inom EaSI‐Eures granskade vi följande två delar: Euresprojekt 

som förvaltades av gränsöverskridande partnerskap med avseende på utformning och 

resultat samt Euresportalen, särskilt dess ändamålsenlighet när det gäller att matcha 

arbetssökande och lediga platser. 

Det är oklart hur stor den totala EU‐finansieringen för att främja arbetskraftens rörlighet 

är, och komplementaritet mellan instrumenten har inte säkerställts 

 När EU finansierar verksamhet som gäller ett högprioriterat område, såsom 

arbetskraftens rörlighet, bör kommissionen se till att finansieringen kan identifieras och 

                                                       

15  Se https://www.gov.uk/government/publications/tier‐2‐shortage‐occupation‐list. 
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övervakas. När flera typer av EU‐finansiering är tillgängliga bör komplementaritet dem 

emellan säkerställas. 

 I figur 5 gör vi en finansiell jämförelse mellan EU‐instrument av betydelse för 

arbetskraftens rörlighet. ESF är potentiellt det viktigaste instrumentet till stöd för 

sysselsättning, där arbetskraftens rörlighet ingår. Inom ESF:s tematiska mål ”Främja hållbar 

och kvalitativ sysselsättning och arbetskraftens rörlighet” (”TM 8”) och den tillhörande 

investeringsprioriteringen ”åtgärder för att modernisera arbetsmarknadsinstitutionerna […] 

inklusive […] arbetstagarnas rörlighet […]” (”IP 7”) kan medlemsstaterna planera verksamhet 

som hänger samman med arbetskraftens rörlighet. Man kan notera att den ESF‐finansiering 

inom TO 8 på 27,5 miljarder euro som finns tillgänglig för medlemsstaternas åtgärder för 

arbetskraftens rörlighet är betydligt större än de 919 miljoner euro som EaSI‐programmet 

omfattar, särskilt dess Euresdel på 165 miljoner euro, som också handlar om främjande av 

arbetskraftens rörlighet. 

Figur 5 – Jämförelse mellan de båda finansieringskanaler som kan användas för att stödja 
arbetskraftens rörlighet 

 

Källa: Europeiska revisionsrätten. 

 Inom ESF:s nuvarande programperiod 2014–2020 kan medlemsstaterna planera sin 

nationella Euresrelaterade verksamhet (t.ex. personal‐ och it‐kostnader för de deltagande 

offentliga arbetsförmedlingarna) och utvecklingen av särskilda system och strategier för 

rörlighet på lokal, regional, nationell och gränsöverskridande nivå med hjälp av ESF. 

Kommissionen presenterade detta nya tillvägagångssätt för medlemsstaterna 2013 och 

EaSI 2014–2020: 919 miljoner  euro

EaSI‐Eures 2014–2020: 165 miljoner  euro ESF TM8 IP7 2014–2020: 954 miljoner euro

ESF TM8 2014–2020: 27 505 miljoner  euro
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framhöll att målet var att öka arbetstagarnas geografiska rörlighet över gränserna så att 

arbetsmarknaden skulle fungera smidigare16. 

 Under godkännandet av operativa program inom ESF 2013/2014 övervakade inte 

kommissionen i vilken utsträckning medlemsstaterna faktiskt planerade ågärder för 

arbetskraftens rörlighet. I september 2015, efter godkännandet av de underliggande 

operativa programmen inom ESF, skickade kommissionen i ett försök att samla in sådan 

information en enkät till medlemsstaterna där den begärde uppgifter om storleken på den 

planerade budgeten inom ESF för åtgärder avseende arbetskraftsrörlighet inom EU och 

Euresåtgärder. Men endast 15 medlemsstater besvarade enkäten. Tolv av de medlemsstater 

som svarade uppgav att de skulle stödja Eurestjänster genom ESF. Vad beträffar de 

finansiella medel som anslogs till den verksamheten konstaterade utvärderaren av enkäten 

att det inte gick att jämföra datasetet från de 15 länderna på grund av den stora variationen 

bland svaren och de olika sätten att ange utgifter (per år eller totalt). I ruta 6 beskrivs 

kortfattat hur enskilda medlemsstater använder ESF för sådana ändamål. 

Ruta 6 – Exempel på ESF‐verksamhet för att främja arbetskraftens rörlighet i medlemsstaterna och 

deras finansiella omfattning 

Portugal 

Programmet stöder åtgärder som är riktade direkt till jobbsökande eller arbetsgivare, särskilt 

information, råd och stöd avseende förmedling och rekrytering till medborgare eller arbetsgivare 

som vill arbeta eller rekrytera i en annan medlemsstat. 

För det planerade Portugal 2,16 miljoner euro för perioden 2014–2020, vilket motsvarar 0,02 % av 

den totala ESF‐budgeten för samma period (EU‐finansiering och nationell finansiering), som uppgår 

till 8,9 miljarder euro. 

                                                       

16  Förordning (EU) nr 1304/2013. 
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Irland 

Irland stöder jobbsökande genom jobbmässor, marknadsföring av lediga platser i EU på webbsidan 

”Jobsireland”, Euresportalen och Eures Facebooksida. Arbetsgivare kunde anordna jobbmässor och 

annonsera lediga platser på ”Jobsireland” och Euresportalen samt fick stöd på rekryteringsevent 

utomlands.  

För det planerade Irland 2,7 miljoner euro för perioden 2014–2020, vilket motsvarar 0,28 % av den 

totala ESF‐budgeten för samma period (EU‐finansiering och nationell finansiering), som uppgår till 

948 miljoner euro. 

 Arbetskraftsrörlighet i EU är inte en separat investeringsprioritering inom ESF17 och har 

inte heller öronmärkts på något annat sätt. Vilka ESF‐belopp som faktiskt har anslagits till 

Euresåtgärder eller arbetskraftens rörlighet i de 28 medlemsstaterna går därför inte att 

fastställa, vilket innebär att man inte kan veta vilken finansiering som har använts för vilka 

ändamål. 

 Vi granskade de operativa programmen inom ESF för de medlemsstater som vi besökte 

och kunde inte fastställa vilka belopp som hade anslagits till stöd för arbetskraftens rörlighet. 

Utifrån granskningen och våra besök i medlemsstaterna konstaterade vi att de inte 

prioriterade planering av åtgärder för arbetskraftsrörlighet inom ESF. I Rumänien låg 

tonvikten på att stimulera arbetstagare att återvända till landet eftersom det ständiga 

utflödet av arbetstagare från Rumänien har skapat underskott på viktiga områden i 

ekonomin (se ruta 7). 

                                                       

17  Europeiska kommissionen, The analysis of the outcome of the negotiations concerning the 
Partnership Agreements and ESF Operational Programmes, for the programming period 2014–
2020 (analys av resultatet av förhandlingarna om partnerskapsavtalen och de operativa 
programmen inom ESF för programperioden 2014–2020), september 2016. 
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Box 7 – Stöd till arbetskraftens rörlighet genom ESF‐finansiering i de fem besökta 

medlemsstaterna 

Medlemsstater som 
besöktes 

Behandlas arbetskraftsrörlighet inom EU inom ESF under den 
innevarande programperioden? 

Tyskland 

Nej 

ESF‐finansieringen är inriktad på att integrera ungdomar, 
långtidsarbetslösa och migranter på arbetsmarknaden 

Luxemburg 

Nej 

ESF stöder arbetslösa som är äldre än 45 år och integreringen av 
arbetslösa som är yngre än 30 år på arbetsmarknaden 

Polen 
I begränsad utsträckning, till exempel genom flyttbidrag till unga 
människor som flyttar till en annan medlemsstat 

Rumänien 
I begränsad utsträckning för att stimulera arbetstagare att återvända till 
Rumänien genom beviljande av individuella lån 

Förenade kungariket 

Nej 

De grupper som har sämre förutsättningar på arbetsmarknaden 
prioriteras, till exempel ungdomar, personer med funktionsnedsättning 
och lågutbildade 

 

 Enligt den förordning som fastställer de övergripande reglerna för alla europeiska 

struktur‐ och investeringsfonder (ESI‐fonderna, som också inkluderar ESF)18 krävs 

samordning och komplementaritet mellan olika ESI‐fonder och andra EU‐fonder. Enligt EaSI‐

förordningen ska även verksamhet som utförs inom ramen för EaSI‐programmet 

”[överensstämma] med och [komplettera] andra av unionens åtgärder, såsom de europeiska 

struktur‐ och investeringsfonderna”19. Men som framgår av figur 6 omfattar EaSI‐

                                                       

18  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om 
fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, 
Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling och Europeiska havs‐ och fiskerifonden, om fastställande av allmänna 
bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, 
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs‐ och fiskerifonden samt om upphävande av rådets 
förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320). 

19  Artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1296/2013 av den 11 december 
2013 om Europeiska unionens program för sysselsättning och social innovation (EaSI) och om 
ändring av beslut nr 283/2010/EU om inrättande av ett europeiskt instrument Progress för 
mikrokrediter för sysselsättning och social delaktighet (EUT L 347, 20.12.2013, s. 238). 
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programmet och ESF mycket likartade åtgärder med jämförbara mål när det gäller 

arbetskraftens rörlighet. Båda fonderna behandlar eller kan behandla arbetskraftsrörlighet 

på transnationell nivå och föreskriver särskilda åtgärder för att främja rörlighet, bland annat 

stöd till samarbete mellan berörda institutioner. 

Figur 6 – Jämförelse mellan överlappande ESF‐ och EaSI‐mål för arbetskraftens rörlighet 

 

Källa: Europeiska revisionsrätten. 

Gränsöverskridande partnerskap (CBP) underlättar arbetskraftens rörlighet, men brister 

förekommer i utformningen av CBP‐projekt och rapporteringen om ändamålsenlighet 

 Gränsöverskridande EaSI‐Eures‐partnerskap handlar om arbetskraftens rörlighet. De 

omfattar partner från minst två deltagande medlemsstater (eller associerade länder), i regel 

de nationella offentliga arbetsförmedlingarna, men även andra aktörer som 

arbetsgivarorganisationer, fackförbund eller andra regionala sammanslutningar. Inom EaSI‐

Eures kan gränsöverskridande partnerskap ansöka om årlig projektfinansiering av sin 

verksamhet. Ruta 8 ger exempel på ett CBP‐projekt som finansierats av EaSI‐Eures. 

Mål inom ESF:s tematiska mål 8

Tillgång till anställning för arbetssökande 
och icke‐förvärvsarbetande, inbegripet 
långtidsarbetslösa och personer långt från 
arbetsmarknaden, även genom lokala 
sysselsättningsinitiativ och stöd till 
arbetskraftens rörlighet.

Åtgärder för att modernisera 
arbetsmarknadsinstitutionerna, såsom 
offentliga och privata 
arbetsförmedlingstjänster, och 
förbättra matchning till 
arbetsmarknadens behov, inklusive 
genom åtgärder för att öka 
arbetstagarnas rörlighet över 
gränserna samt genom 
rörlighetssystem och bättre 
samarbete mellan institutioner och 
berörda parter.

EaSI‐Eures‐mål

Se till att information om lediga platser, platsansökningar 
samt motsvarande information och rådgivning, liksom all 
tillhörande information, såsom information om boende‐
och arbetsvillkor, görs lättillgänglig för potentiella 
sökande respektive arbetsgivare. Detta ska uppnås genom 
utbyte och spridning av sådan information på 
transnationell, interregional och gränsöverskridande 
nivåmed hjälp av standardformulär för interoperabilitet
för lediga platser och platsansökningar samt på andra 
lämpliga sätt, såsom individuell rådgivning och 
mentorskap, särskilt för lågkvalificerade arbetstagare.

Stödja tillhandahållandet av Eurestjänster för rekrytering 
och anställning av arbetstagare i sysselsättning som är 
hållbar och av god kvalitet, genom förmedling av lediga 
platser och platsansökningar. Stödet till Eurestjänster ska 
omfatta olika skeden i platsförmedlingen, från 
förberedelser för rekrytering till stöd efter anställning, för 
att hjälpa den sökande att komma in på arbetsmarknaden; 
sådana stödtjänster kan innefatta riktade program för 
rörlighet för att tillsätta lediga platser inom en viss sektor, 
ett visst yrke, ett visst land eller en grupp länder eller för 
särskilda grupper av arbetstagare, såsom rörelsebenägna 
ungdomar, där ett tydligt ekonomiskt behov har 
konstaterats.
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Ruta 8 – Det gränsöverskridande projektet Oberrhein (övre Rhen) – ett exempel på ett långvarigt 

och lyckat samarbete 

  

Källa: http://www.interreg‐oberrhein.eu/ablage/. 

Det gränsöverskridande projektet Oberrhein inom Eures‐T skapades 1999 och omfattar Baden och 

Südpfalz i Tyskland, Alsace i Frankrike och kantonerna Aargau, Basel‐Land, Basel‐Stadt, Jura och 

Solothurn i Schweiz. Omkring 93 300 pendlare passerar gränserna dagligen, vilket är det näst största 

antalet gränspendlare i EU. 

Samarbetet mellan offentliga arbetsförmedlingar, fackföreningar och arbetsgivarförbund i de tre 

länderna underlättar arbete över gränserna. 

Projektet finansierades delvis av EaSI‐Eures och var inriktat på åtta av de tio mål som angavs i den 

årliga ansökningsomgång som kommissionen hade offentliggjort (projekt måste vara inriktade på 

minst fem av målen för att komma i fråga). 

Mål 4 – gemensam kontaktpunkt är en framgångsrik åtgärd inom projektet: den gemensamma 

kontaktpunkten har tre Euresrådgivare som kan nås på telefon eller mejl och besvara jobbsökandes 

frågor. År 2016 gjordes 2 271 förfrågningar till denna tjänst. 

Mål 5 kräver att de gränsöverskridande partnerskapen utformar och tillhandahållar innovativa 

tjänster. I detta gränsöverskridande partnerskap tog det formen av stöd till gränsöverskridande 

praktikplatser, särskilt för unga franska jobbsökande som kunde göra sin praktik på ett tyskt företag. 
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I ansökningsskedet är det få projekt som har fastställt planerade kvantitativa resultat 

 Vi granskade 23 gränsöverskridande partnerskapsprojekt (elva från 2015 och tolv från 

201620), och vår projektbedömning finns i bilaga II. Vi konstaterade att den verksamhet som 

finansierats och godkänts av kommissionen i en årlig process ofta var en upprepning av det 

föregående årets verksamhet. Den vanligaste verksamheten bestod av att anordna 

konferenser och jobbmässor, workshoppar, kurser i hur man skriver en meritförteckning 

eller språkkurser. Exempel på mer innovativa lösningar var hur man använder sociala medier 

(Facebook, Linkedin och Twitter) eller skapar kontakt med universitet. Sådana innovativa 

lösningar planeras sällan. 

 Vi konstaterade att 21 projektansökningar innehöll en kvalitativ beskrivning av 

situationen, till exempel rörlighetsflöden och den logiska grunden till gränsöverskridande 

rörlighet i regionen. Men endast nio projekt hade ett kvantitativt utgångsvärde i förhållande 

till vilket framsteg kunde mätas (figur 7). Ytterligare fyra projekt varje år tillhandahöll 

statistik som hade kunnat användas som kvantitativt utgångsvärde mot vilket framsteg hade 

kunnat mätas, men det skedde inte. 

                                                       

20  Finansieringen till de granskade CBP‐projekten uppgick till 3,5 miljoner euro 2015 och till 
4,4 miljoner euro 2016. 
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Figur 7 – Förekomst av utgångsvärden mot vilka framsteg kan mätas 

 

Obs.:  Ett kvantitativt utgångsvärde är en situation mot vilken projektresultat kan mätas. 
  Ett kvalitativt utgångsvärde beskriver endast den gränsöverskridande situationen och kan 

inte användas till mätning av framsteg. 

Källa:  Europeiska revisionsrätten. 

 Enligt bidragsöverenskommelserna för projekt ska information om output och resultat 

av åtgärderna samlas in och presenteras. Trots detta konstaterade vi att endast 16 av de 23 

utvalda projekten hade fastställda outputmål (t.ex. antalet deltagare på jobbmässor som 

anordnats av CBP‐projektet), och endast nio projekt hade fastställda resultat (vanligast var 

antalet planerade förmedlingar av anställningar). I vissa projekt fanns det ingen direkt 

koppling mellan output och resultat, eftersom outputmål hade fastställts men inte 

förväntade resultat. Mellan 2015 och 2016 noterade vi emellertid att fastställandet av 

resultatmål förbättrades, eftersom endast 18 % av projekten innehöll resultatmål 2015 

medan den siffran hade stigit till 56 % 2016. 

 I ruta 9 beskrivs hur praxisen varierar när det gäller de bedömda projektens utformning 

och resultatövervakning. 
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Ruta 9 – God och dålig praxis i de 23 gränsöverskridande Eures‐partnerskasprojekten 

Dålig praxis 

I merparten av projekten fastställs endast output. I till exempel Euradria, ett gränsöverskridande 

samarbete mellan Italien, Slovenien och Kroatien, fastställdes varken kvantitativa utgångsvärden 

(nuläge), resultatmål (t.ex. förmedlingar av anställningar) eller resultatmått (t.ex. förmedlingar av 

anställningar och hittade jobb). Projektet kunde dock tillhandahålla uppgifter om output, till exempel 

antalet deltagare i konferenser eller workshoppar. 

God praxis 

Inom ramen för vissa mindre, gränsöverskridande samarbeten, till exempel det mellan Danmark och 

Sverige (Öresund), har mer riktade åtgärder fastställts och kan man lämna uppgifter om 

utgångsvärden, mål och resultat av projektet när det gäller antalet förmedlingar av anställningar. 

EaSI‐övervakningssystemet gör det inte möjligt att aggregera faktiska resultat från CBP‐

projekt på programnivå 

 Kommissionen övervakar verksamhet i CBP‐projekt med hjälp av en standardiserad 

rapporteringsmall som alla projektsamordnare måste fylla i. Rapporten innehåller ett 

kvalitativt och ett kvantitativt avsnitt. I den kvantitativa delen efterfrågas ingen output och 

inga resultat av betydelse för arbetskraftens rörlighet. Den kvalitativa delen av rapporten 

används av många projektsamordnare till att förklara output och ibland resultat, men 

eftersom det inte finns något krav på sådana förklaringar är samstämmigheten och 

konsekvensen bristfällig, vilket gör det svårt att aggregera output och resultat. 

 År 2016 införde kommissionen ytterligare en rapporteringsmall för CBP‐projekt. Den 

nya mallen kräver uppgifter som, vilket vi kunde konstatera när det gällde de besökta 

projekten, inte gick att få fram på grund av statistiska klassificeringar som nyligen hade 

införts. Vissa av de ytterligare uppgifter som efterfrågas i den nya mallen härrör dessutom 

inte från själva CBP‐projektet utan från det månatliga frågeformulär som kommissionen 

skickar till alla Euresrådgivare i EU. Det gör rapporteringen för enskilda projekt mindre 

tilförlitlig eftersom uppgifterna inte kommer från projektverksamhet. Sammantaget behöver 
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de åtgärder som har vidtagits för att förbättra övervakningen i efterhand förbättras 

ytterligare. 

Kommissionen avser att göra Euresportalen till ett verkligt europeiskt förmedlings‐ och 

rekryteringsverktyg, men det kommer att bli svårt 

 På Euresportalen kan jobbsökande hitta information om arbetsmarknaderna i andra 

medlemsstater och få tillgång till lediga platser i alla EU‐ och Eftaländer. På samma sätt kan 

arbetsgivare annonsera lediga platser för jobbsökande i andra länder på den. Portalen 

upprätthålls av kommissionen21. 

Euresportalen innehåller endast en liten del av de lediga platserna 

 I Euresförordningen från 2016 (förordning (EU) 2016/589) anges att ”för att främja 

arbetstagares fria rörlighet bör alla lediga platser som offentliggörs genom offentliga 

arbetsförmedlingar och andra Euresmedlemmar […] offentliggöras på Euresportalen.” År 

2014 konstaterade kommissionen att en av Eures viktigaste begränsningar var att den 

innebar en ofullständig poolning av lediga platser på EU‐nivå. 

 Undersökningsdata som vi fick från nationella samordningskontor visar att över 90 % av 

de offentliga arbetsförmedlingarnas lediga platser i elva medlemsstater även annonserades 

på Euresportalen 2016. I fyra medlemsstater var den andelen mindre än 20 %, såsom 

framgår av figur 8. Totalt sett är det en betydande andel av de nationella, offentliga 

arbetsförmedlingarnas lediga platser som inte annonseras på Euresportalen. 

                                                       

21  Kostnaderna för att utveckla portalen för förmedling av lediga platser uppgick till 5 miljoner 
euro 2016. 
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Figur 8 – Andel av de nationella, offentliga arbetsförmedlingarnas lediga platser som 
annonserades på Euresportalen 2016 

 

Obs.: Uppgifterna kommer från medlemsstaternas nationella samordningskontor som besvarade vår 
enkät. Uppgifter fanns inte tillgängliga för Irland, Tyskland, Spanien, Polen och Rumänien. En del 
nationella samordningskontor meddelade att de hade haft tekniska problem, såsom dubbel 
inmatning av lediga platser i nationella databaser, till exempel när en ledig plats offentliggörs i flera 
annonser. Det kan påverka de rapporterade uppgifternas tillförlitlighet. 

Källa: Europeiska revisionsrätten. 

 Vi analyserade de undersökningsdata som de nationella samordningskontoren hade 

lämnat för att jämföra den andel lediga platser som de nationella, offentliga 

arbetsförmedlingarna annonserade på Eures mellan 2015 och 2016. För 13 medlemsstater 

var andelen densamma eller större, men för nio medlemsstater hade den minskat. Av 

uppgifterna i figur 9 kan man uppskatta att den andel lediga platser som de offentliga 

arbetsförmedlingarna hade annonserat på Euresportalen minskade med totalt 15 % mellan 

2015 och 2016. 
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Figur 9 – Förändring av andelen lediga platser som de nationella, offentliga 
arbetsförmedlingarna annonserade på Euresportalen mellan 2015 och 2016 

 

Obs.: Uppgifterna kommer från medlemsstaternas nationella samordningskontor som besvarade vår 
enkät. Uppgifter fanns inte tillgängliga för Irland, Tyskland, Spanien, Polen och Rumänien. En del 
nationella samordningskontor meddelade att de hade haft tekniska problem, såsom dubbel 
inmatning av lediga platser i nationella databaser, till exempel när en ledig plats offentliggörs i flera 
annonser. Det kan påverka de rapporterade uppgifternas tillförlitlighet. 

Källa: Europeiska revisionsrätten. 

 I förordning (EU) 2016/589 anges också att medlemsstaterna bör få ge arbetsgivare 

möjlighet att inte låta offentliggöra en ledig plats på Euresportalen ”efter att ha gjort en 

objektiv bedömning av kraven för platsen i fråga, t.ex. specifika färdigheter och kompetenser 

som krävs för fullgörandet, vilka i sig motiverar att arbetsgivaren inte offentliggör den lediga 

platsen”. I de medlemsstater som vi besökte är det den viktigaste förklaringen till varför 

antalet lediga platser på Eures är betydligt lägre än på de nationella offentliga 

arbetsförmedlingarnas nationella jobbportaler. Arbetsgivare kan helt enkelt avstå från att 

annonsera lediga platser på Eures utan att behöva motivera varför. 

 Men även om de offentliga arbetsförmedlingarna skulle annonsera alla lediga platser i 

sina särskilda nationella databaser på Euresportalen skulle det ända bara vara en liten del av 

alla lediga platser på arbetsmarknaden. I till exempel Luxemburg utgör de lediga platserna i 

den nationella offentliga arbetsförmedlingens databas endast 18 % av alla årliga 

rekryteringar på arbetsmarknaden. De lediga platser som luxemburgska arbetsgivare 

annonserade på Euresportalen utgör endast 4 % av dessa årliga rekryteringar. 
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 I en undersökning nyligen22 bland användare av minst en av elva olika EU‐webbsidor om 

kompetens och sysselsättning uppgav bara 36 % att det var mycket sannolikt att de skulle 

använda Eures om de sökte arbete i ett annat land. Utöver denna feedback från 

slutanvändare anser 10 av de 27 nationella samordningskontor som besvarade vår enkät att 

Eures inte är lika ändamålsenligt som deras offentliga arbetsförmedlings system som 

arbetsförmedlingsportal för jobbsökande eller som jobbportal för arbetsgivare. 

Informationen till jobbsökande i platsannonserna är bristfällig 

 Vi försökte förstå de praktiska svårigheter som jobbsökande möter när de använder 

Euresportalen och analyserade platsannonser med hjälp av vissa riktmärken som vi anser är 

användbara i jobbsökning generellt sett. Vi valde två yrken, elektronikingenjör och 

vårdpersonal. Vi gjorde ett slumpmässigt urval för granskning på totalt 50 lediga platser 

inom vardera yrket som hade annonserats på Eures i nio länder. Granskningen visade att det 

fortfarande finns stora möjligheter att förbättra informationen till jobbsökande. Till exempel 

fanns det i 39 av platsannonserna inget sista ansökningsdatum, 28 innehöll ingen 

information om nödvändig utbildningsnivå, 26 beskrev inte vilken kvalifikationsnivå som 

krävdes för platsen, 44 angav inte ens datum för tillträde till det utannonserade jobbet, 

33 innehöll ingen information om arbetstimmar per vecka och 35 saknade löneuppgifter. 

Övervakningen av förmedlingar av anställningar via Euresnätverket är otillförlitlig, trots att 

den är en central resultatindikator för EaSI 

 Antalet förmedlingar av anställningar med hjälp av EaSI‐Euresnätverket är ett mått på 

dess ändamålsenlighet. Enligt kommissionen ledde Euresrådgivarnas stöd 2016 till 28 934 

förmedlingar av anställningar. Det innebär att 3,7 % av kontakterna mellan jobbsökande och 

en Euresrådgivare resulterade i en förmedling av en anställning. 

 Sådana uppgifter samlas in av kommissionen med hjälp av en månatlig enkät som är 

direkt riktad till Euresrådgivarna. Det finns problem med uppgifternas exakthet: i genomsnitt 

                                                       

22  Study on Impact of Branding for EU services for Skills and Qualifications – Final Report (studie 
om effekterna av profileringen av EU:s tjänster avseende kompetenser och kvalifikationer, 
slutrapport), 17 mars 2017. 
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svarar 60 % av rådgivarna på enkäten, och deras feedback bygger på individuella 

uppskattningar som inte bekräftas ytterligare. När vi intervjuade nationella 

samordningskontor under våra besök kunde de ofta inte validera de siffror som 

kommissionen använder i de allmänt tillgängliga övervakningsdokumenten. För att 

tillförlitligare uppgifter för mätning av resultatet av EaSI‐Eures verksamhet skulle samlas in 

införde man vid reformen av Eures 2016 krav på att kommissionen ska föreslå detaljerade 

specifikationer för insamling och analys av uppgifter för att övervaka och utvärdera hur 

Euresnätverket fungerar23. 

 I vår enkät till de nationella samordningskontoren uppgav endast 3 av de 27 som 

svarade att de kunde mäta förmedlingar av anställningar. De två största svårigheterna med 

att göra det är följande: 

‐ Arbetsgivare kan dra tillbaka en ledig plats utan att meddela om den gått till en 

jobbsökande på Eures (21 medlemsstater uppgav detta). 

‐ Det förekommer ingen systematisk uppföljning av lediga platser som annonseras på 

Eures (t.ex. dras lediga platser in efter en viss fastställd tid) (16 medlemsstater). 

Samordningskontoren i både Förenade kungariket och Tyskland mäter inte längre den 

indikatorn för sina egna databaser för lediga platser utan föredrar att mäta 

ändamålsenligheten mot en utfallsindikator, såsom arbetslöshetsnivå. Kommissionen ser för 

närvarande över Eures resultatmätningssystem, inklusive dess resultatindikatorer, men avser 

att behålla indikatorn om förmedling av anställningar. Om den ska vara tillförlitlig måste 

svårigheterna ovan övervinnas. 

SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

 Generellt konstaterar vi att Europeiska kommissionen har infört flera verktyg för att 

säkerställa arbetstagarnas fria rörlighet. Verktygen kan dock förbättras. Vidare kan EU‐

finansierad verksamhet inom ESF för att underlätta arbetskraftens rörlighet inte identifieras, 

                                                       

23  Artikel 32 i förordning (EU) nr 2016/589. 



44 

 

 

eller dess ändamålsenlighet kan inte övervakas på ett adekvat sätt när det gäller EaSI‐

programmet. 

 Kommissionen tillhandahåller en rad verktyg för att informera arbetstagarna om deras 

rättigheter. Men det är oklart i vilken utsträckning medborgarna känner till dessa verktyg. 

Arbetstagare kan rapportera fall av diskriminering som strider mot den fria rörligheten 

genom ett stort antal kanaler, men en fullständig bild av sådana fall saknas. Andra 

begränsningar av den fria rörligheten består, trots de åtgärder som kommissionen har 

vidtagit (se punkterna 14–28). 

 Arbetskraftsundersökningen är kommissionens viktigaste instrument för att samla in 

uppgifter om arbetskraftens rörlighet, men den ger inte en fullständig bild av dess flöden 

och mönster. Bättre uppgifter finns i medlemsstaterna, men arbetet för att samla in 

jämförbara uppgifter på EU‐nivå i syfte att främja arbetskraftsrörlighet pågår fortfarande (se 

punkterna 29–34). 

 EU:s finansiering kan stödja arbetskraftens rörlighet genom ESF och EaSI‐programmet. 

Att deras respektive mål är så lika försvårar komplementaritet mellan dem. Kommissionen 

vet inte hur alla medlemsstater använder ESF för att stödja arbetskraftens rörlighet. EaSI‐

övervakningsramen har flera brister. Den finansiering som använts inom EaSI‐programmet 

har haft liten effekt uttryckt i registrerade förmedlingar av anställningar jämfört med antalet 

utflyttare (se punkterna 35–50). 

 Euresportalen kommer inte att utvecklas till ett verkligt europeiskt förmedlingsverktyg 

förrän brister som den låga andelen annonserade lediga platser åtgärdas (se punkterna 51–

60). 

 Vi rekommenderar därför följande: 

Rekommendation 1 – Mät EU‐medborgarnas medvetenhet om de befintliga verktygen för 

information om arbetstagares fria rörlighet och rapportering om diskriminering 

a) Kommissionen bör mäta medborgarnas medvetenhet om Eures, Ditt Europa och Solvit. 
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b) När kommissionen och medlemsstaterna får kunskap om medvetandegraden bör de 

använda den till att rikta och främja dessa verktyg på ett ändamålsenligt sätt. 

Måldatum för genomförande: juli 2018. 

 

Rekommendation 2 – Utnyttja tillgänglig information bättre och identifiera former av 

diskriminering som strider mot den fria rörligheten 

Kommissionen bör öka användningen av lättillgängliga uppgifter i medlemsstaterna för att 

bättre kunna ange olika former av diskriminering och hur de skiljer sig åt mellan 

medlemsstater. Med sådan information kommer åtgärder mot diskriminering att kunna 

riktas bättre. 

Måldatum för genomförande: december 2018. 

 

Rekommendation 3 – Förbättra insamlingen och användningen av uppgifter om mönster 

och flöden för arbetskraftens rörlighet och om obalanser på arbetsmarknaderna 

Kommissionen bör tillsammans med medlemsstaterna förbättra insamlingen av uppgifter 

om arbetskraftens rörlighet och deras jämförbarhet för att fastställa vilka arbetstagare som 

flyttar och om arbetskraftsrörlighet kan avhjälpa obalanser på arbetsmarknaderna. 

Analyserna bör sedan leda till riktade insatser för att komma till rätta med 

kompetensrelaterade obalanser och obalanser på arbetsmarknaderna. Dessa förbättringar 

bör göras i god tid före nästa programperiod så att medlemsstaterna kan beakta dem i sina 

beslut om tilldelning av anslag till EU‐program som ESF. 

Måldatum för genomförande: mars 2020. 
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Rekommendation 4 – Förbättra utformningen av EU:s finansiering för att främja 

arbetskraftens rörlighet 

För närvarande främjas arbetskraftsrörlighet specifikt genom ESF och EaSI‐programmet. 

Kommissionen bör bedöma hur utformningen av EU:s finansiering kan förbättras för att 

säkerställa komplementaritet och bättre resultatövervakning. 

Måldatum för genomförande: mars 2020 (i samband med den nya fleråriga budgetramen). 

 

Rekommendation 5 – Förbättra övervakningen av EaSI‐Eures ändamålsenlighet, särskilt 

med tanke på förmedlingar av anställningar 

a) Kommissionen bör förbättra sin övervakningsram för gränsöverskridande EaSI‐Eures‐

partnerskapsprojekt så att det finns en tydlig koppling mellan mål, output och resultat i 

ansökningsskedet, vilket förbättrar övervakningsrapporteringen i slutet av projektet och 

aggregeringen av de gränsöverskridande partnerskapens resultat på programnivå. 

b) Kommissionen bör förbätta EaSI‐Eures resultatmätningssystem genom att ge 

medlemsstaterna detaljerade specifikationer för insamlingen och analysen av uppgifter, 

utifrån vilka medlemsstaterna bör säkerställa insamling av tillförlitliga uppgifter om 

Euresverksamhet, särskilt förmedlingar av anställningar. 

Måldatum för genomförande: juli 2018. 

 

Rekommendation 6 – Åtgärda Euresportalens begränsningar 

Medlemsstaterna bör åtgärda de nuvarande begränsningarna i Euresportalen och göra den 

till ett verkligt europeiskt förmedlings‐ och rekryteringsverktyg senast 2018. Detta kan 

uppnås genom att 

a) en större andel av de offentliga arbetsförmedlingarnas lediga platser annonseras på 

Eures, vilket innebär att medlemsstaterna behöver ta reda på under vilka förhållanden 

arbetsgivare kan besluta att inte annonsera lediga platser på Eures, 
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b) platsannonsernas kvalitet förbättras, vilket innebär att medlemsstaternas offentliga 

arbetsförmedlingar ser till att endast platsannonser med information av god kvalitet 

publiceras på Euresportalen, till exempel med uppgifter om sista ansökningsdag, typ av 

jobb, lön och anställningsort; om sådan information lämnas leder det till bättre resultat 

för både de jobbsökande och arbetsgivarna. 

Måldatum för genomförande: juli 2019. 

 

Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning II, med ledamoten Iliana Ivanova som 

ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 24 januari 2018. 

 

 

  För revisionsrätten 

 

 

 

  Klaus‐Heiner Lehne 

  ordförande 
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BILAGA I 

Översikt över vår bedömning av åtgärder som kommissionen har vidtagit mot hinder för arbetskraftens rörlighet 

Hinder 
Ansvars‐

områden 

Har 

kommission

en vidtagit 

åtgärder? 

Vilka var de viktigaste delarna i 

kommissionens åtgärder? 

Undanröjs 

hindret för 

arbetskraftens 

rörlighet från 

arbetstagarnas 

synvinkel? 

Förklaring av vår bedömning 

Brist på 

information 

om de 

lagstadgade 

rättigheterna 

till fri rörlighet 

för 

arbetstagare 

Europeiska 

kommissionen 

Ja  Kommissionen har inrättat 

Ditt Europa 

Eures 

Solvit 

Ja1  Ditt Europa och Eures utgör en god grund 

för att få information om individuella 

rättigheter och nationella 

arbetsmarknader. 

Solvit är ett robust system för klagomål 

om orättvis behandling av nationella 

förvaltningar, och genom Ditt Europa – 

Rådgivning kan en juridisk expert 

kontaktas. 

Otillräcklig 

information 

om 

arbetstillfällen 

Europeiska 

kommissionen 

och medlems‐

staterna 

Ja  Kommissionen administrerar 

Euresportalen tillsammans med de 

nationella offentliga 

arbetsförmedlingarna 

Den 13 december 2016 lade 

kommissionen fram ett förslag till 

Europaparlamentets och rådets 

Inte helt 

undanröjt 

Euresportalen innebär fortfarande en 

ofullständig poolning av lediga platser 

eftersom inte alla lediga platser på 

nationella offentliga arbetsförmedlingar 

ingår i den. 
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Hinder 
Ansvars‐

områden 

Har 

kommission

en vidtagit 

åtgärder? 

Vilka var de viktigaste delarna i 

kommissionens åtgärder? 

Undanröjs 

hindret för 

arbetskraftens 

rörlighet från 

arbetstagarnas 

synvinkel? 

Förklaring av vår bedömning 

förordning om ändring av EU:s 

bestämmelser om samordning av de 

sociala trygghetssystemen. Syftet är att 

modernisera de nuvarande 

bestämmelserna och säkerställa att de 

är rättvisa, tydliga och lättare att 

tillämpa för att på så vis skapa större 

insyn och rättslig klarhet på flera 

områden när det gäller samordning av 

de sociala trygghetssystemen. 

Kommissionens förslag har överlämnats 

till Europaparlamentet och rådet för 

behandling. 

Lediga platser på Eures som överförts från 

nationella offentliga förvaltningar är ofta 

ofullständiga, vilket gör att de är av 

begränsat värde för arbetstagare som är 

intresserade av att arbeta utomlands. 

Skillnader i 

social 

trygghet 

Europeiska 

kommissionen 

och medlems‐

staterna 

Ja  Förordning (EG) nr 883/2004 och 

tillämpningsförordningen till den 

behandlar följande huvudaspekter: 

 De sociala trygghetsområden 

som förordningen behandlar 

utvidgas till att även omfatta 

lagstadgad förtida pension. 

Inte helt 

undanröjt 

Medlemsstaterna lägger för närvarande 

större tonvikt på kompletterande former 

av pensionsinkomst som utgör tillägg till 

de grundläggande nationella 

pensionssystemen. Direktiv 98/49/EG om 

skydd av kompletterande 

pensionsrättigheter för anställda och 

egenföretagare omfattar inte möjligheten 
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Hinder 
Ansvars‐

områden 

Har 

kommission

en vidtagit 

åtgärder? 

Vilka var de viktigaste delarna i 

kommissionens åtgärder? 

Undanröjs 

hindret för 

arbetskraftens 

rörlighet från 

arbetstagarnas 

synvinkel? 

Förklaring av vår bedömning 

 Den allmänna principen om 

likabehandling och principen 

om att 

socialförsäkringsförmåner kan 

exporteras stärks. 

 Principen om god förvaltning 

införs: medlemsstaternas 

institutioner är skyldiga att 

samarbeta med varandra och ge 

varandra ömsesidigt bistånd till 

nytta för medborgarna. 

 Ett särskilt system (elektroniskt 

utbyte av 

socialförsäkringsuppgifter – 

EESSI) införs så att det 

elektroniska utbytet av 

uppgifter mellan nationella 

institutioner kan ske på ett 

säkert sätt. I juli 2017 

introducerade Europeiska 

till överföring av kompletterande pension, 

det vill säga möjligheten att överföra 

sådana pensionsrättigheter vid en flytt till 

en annan medlemsstat (vilket däremot 

redan är möjligt i de nationella 

pensionssystemen). 

Att möjligheten till överföring saknas kan 

ha en avskräckande effekt på 

arbetstagarnas rörlighet. 

Direktiv 2014/50/EU syftar till att komma 

till rätta med det. Det omfattar 

minimikrav för ökad rörlighet mellan 

medlemsstaterna för arbetstagare genom 

förbättrade villkor för intjänande och 

bevarande av kompletterande 

pensionsrättigheter. Medlemsstaterna 

ska införliva detta direktiv i sin nationella 

lagstiftning senast i maj 2018. 



4 

 

 

Hinder 
Ansvars‐

områden 

Har 

kommission

en vidtagit 

åtgärder? 

Vilka var de viktigaste delarna i 

kommissionens åtgärder? 

Undanröjs 

hindret för 

arbetskraftens 

rörlighet från 

arbetstagarnas 

synvinkel? 

Förklaring av vår bedömning 

kommissionen programvaran 

för detta elektroniska utbyte. 

Medlemsstaterna har nu två år 

på sig att ansluta sina nationella 

system och möjliggöra ett 

fullständigt elektroniskt utbyte 

av uppgifter för samordning av 

de sociala trygghetssystemen. 

Direktiv 2014/50/EU om intjänande och 

bevarande av kompletterande 

pensionsrättigheter antogs den 16 april 

2014. I det fastställs minimikrav för 

skyddet av mobila arbetstagares 

pensionsrättigheter. 

I december 2016 föreslog 

kommissionen, som ett led i sitt paket 

om arbetstagarnas rörlighet, en översyn 

av förordning (EG) nr 883/2004 och 

genomförandeförordning (EG) 

nr 987/2009. Översynen inriktas på att 
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Hinder 
Ansvars‐

områden 

Har 

kommission

en vidtagit 

åtgärder? 

Vilka var de viktigaste delarna i 

kommissionens åtgärder? 

Undanröjs 

hindret för 

arbetskraftens 

rörlighet från 

arbetstagarnas 

synvinkel? 

Förklaring av vår bedömning 

närmare knyta utbetalningen av 

förmåner till den medlemsstat som 

samlat in de sociala avgifterna för att på 

så sätt göra systemet rättvisare och 

skäligare. 

Erkännande 

av 

yrkesutbildnin

gs‐bevis och 

akademiska 

examensbevis 

Europeiska 

kommissionen 

och medlems‐

staterna 

Ja  Automatiskt erkännande av 

examensbevis för universitets‐ eller 

högskoleutbildning 

Inrättande av en europeisk ram för 

reglerade yrken 

Det europeiska yrkeskortet (EPC) är ett 

nytt verktyg för att underlätta 

erkännande som bara har funnits 

tillgängligt sedan den 18 januari 2016. 

När det gäller den första omgången 

yrken hade detta verktyg den 30 juni 

2017 utnyttjats enligt följande: 3 239 

EPC‐ansökningar hade registrerats och 

1 390 EPC hade utfärdats. 

Ja 

När det gäller 

erkännande av 

kvalifikationer i 

reglerade yrken 

 

 

 

 

Inte helt 

undanröjt 

I 2016 års rapport om arbetskraftens 

rörlighet konstateras det att erkännandet 

av yrkesutbildningsbevis fortfarande är 

ett hinder för rörlighet. 

Kommissionen har upprättat en databas 

med de reglerade yrkena i 

medlemsstaterna och med uppgifter om 

vilka behöriga myndigheter som ska 

kontaktas när det gäller erkännande av 

kvalifikationer och utbildningsbevis. 

Revisionen visade att erkännandet av 

utbildningsbevis för reglerade yrken 

fungerar väl när det genomförs ordentligt, 

och en stor andel av de ansökningar som 

görs godkänns. 
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Hinder 
Ansvars‐

områden 

Har 

kommission

en vidtagit 

åtgärder? 

Vilka var de viktigaste delarna i 

kommissionens åtgärder? 

Undanröjs 

hindret för 

arbetskraftens 

rörlighet från 

arbetstagarnas 

synvinkel? 

Förklaring av vår bedömning 

när det gäller 

erkännande av 

yrkes‐

kvalifikationer 

EPC kan utvidgas till andra mobila yrken 

som uppfyller de kriterier som fastställts i 

direktivet om yrkeskvalifikationer. Det har 

dock inte bestämts när en sådan 

utvidgning kan ske, vilket kommer att 

övervägas när man har fått mer praktisk 

erfarenhet av hur systemet fungerar och 

när samråd har hållits med alla berörda 

intressenter, inklusive medlemsstaternas 

myndigheter. Kommissionen utvärderar 

för närvarande erfarenheterna av det 

första året då EPC‐systemet varit i drift. 

 
1  Eftersom den allmänna medvetenheten om att dessa system finns inte har mätts, går det inte att fastställa om alla arbetstagare som är intresserade av 

att arbeta i en annan medlemsstat känner till dem. 
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BILAGA II 

Översikt över vår bedömning av 23 granskade gränsöverskridande EaSI‐Eures‐partnerskapsprojekt 

 
Källa: Europeiska revisionsrätten. 

Kvalitativt Kvantitativt Output Utfall Output Utfall

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

VS/2015/0284 Bayern‐Tschechien 2016 DE, CZ 708 075,60 82,95%       123478 Ja 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

VS/2015/0111 Pannonia 2015 HU, AT 254 188,53 86,23%       123458 Nej Nej Ja Ja Ja Nej

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

Anm.: 

Målsättningar Övervakning

Mål: visar numret på den verksamhet som valts: (1) Kundtjänster till arbetstagare (2) Kundtjänster till arbetsgivare (3) Främjande av jobbmatchning (4) En enda kontaktpunkt (5) Utformning och genomförande av innovativa tjänster (6) Övervakning av förmedlingar av anställningar (7) Övervakning av 

rörlighet (8) Ökat samarbete inom gränsöverskridande partnerskap (9) Särskilda förmedlingsprojekt (t.ex. små och medelstora företag) (10) Skapande av nya stödformer. 

* NEJ innebär att det finns statistik som kan användas som kvantitativt utgångsvärde men som inte används konsekvent (följs inte upp).

Projektnamn 
Deltagande 

medlemsstater

Beviljat EU‐bidrag 

(maximalt)

Genomförande‐

grad
Mål 

Utgångsvärde



 

1 

KOMMISSIONENS SVAR PÅ EUROPEISKA REVISIONSRÄTTENS SÄRSKILDA 

RAPPORT 

”KOMMISSIONEN UNDERLÄTTAR ARBETSKRAFTENS RÖRLIGHET, MEN EU:S 

MEDEL SKULLE KUNNA RIKTAS BÄTTRE” 

SAMMANFATTNING 

I. Under 2018 firar EU 50-årsjubileet för inrättandeförordningen om fri rörlighet för arbetstagare. 

Kommissionen anser att stora framsteg har nåtts sedan 1968 när det gäller den europeiska 

arbetskraftens rörlighet, vilket också framgår av de siffror som revisionsrätten nämner, men det 

krävs fortfarande åtgärder för att sörja för att EU:s regler och instrument genomförs på ett rättvist, 

enkelt och ändamålsenligt sätt.  Detta behov är orsaken till att kommissionen i sitt arbetsprogram 

för 2018 föreslår att en europeisk arbetsmyndighet ska inrättas. Denna särskilda rapport från 

revisionsrätten ger en användbar analys och nyttiga rekommendationer i detta sammanhang.   

III. Medvetandehöjande åtgärder ingår i kommunikationsstrategierna och verksamheterna för varje 

relevant instrument och verktyg. Kommissionen anser att EaSI-finansierade åtgärder för att 

underlätta arbetskraftens rörlighet generellt sett övervakas väl.  

IV. Kommissionen bekräftar att det fortfarande finns hinder för rörligheten.  Det är skälet till att 

kommissionen fortsätter att prioritera rörlighet högt på sin agenda, genom åtgärder för att förbättra 

den grundläggande lagstiftningen och de viktigaste instrumenten och även lägga fram nya ambitiösa 

initiativ. 

V. Det är också skälet till att kommissionen införde särskilda bestämmelser om denna fråga i sitt 

förslag till Euresförordning. Alla medlemsstater bör nu bidra till analysen enligt artikel 30 i 

förordning (EU) 2016/589. Kommissionen förväntar sig att detta med tiden kommer att förbättra 

tillgången till och kvaliteten på uppgifter om över- och underskott på arbetskraft. 

VI. ESF innehåller redan 18 investeringsprioriteringar. Många av de ”sektorsvisa” 

investeringsprioriteringarna syftar till att hjälpa människor att få jobb (eller ett bättre jobb) och sörja 

för rättvisare livsmöjligheter för alla. Sådana stödåtgärder ökar därför alla arbetstagares möjligheter 

att hitta ett jobb där han eller hon behövs, inom eller utanför hemregionen eller hemmedlemsstaten. 

Medlemsstaterna och regionerna måste dessutom uppfylla de så kallade kriterierna för tematisk 

koncentration (se artikel 4 i förordning (EU) nr 1304/2013).  Att lägga till ytterligare 

investeringsprioriteringar skulle försvaga den inriktningen.  

VII. Kommissionen tillstår att synergierna kan utvecklas ytterligare och strävar efter att förbättra 

resultaten av sina program, samtidigt som öppenheten ökas genom ett bättre övervakningssystem. 

VIII. Standardmallen för den slutliga tekniska genomföranderapporten innehåller ett avsnitt om 

stödets output i den kvantitativa delen, där antalet informationstillfällen, rådgivningstillfällen, 

förmedlade anställningar och rekryteringar ska anges. Detta är en av indikatorerna, som särskilt rör 

de tjänster som vanligtvis tillhandahålls av gränsöverskridande partnerskap. Det finns följaktligen 

en klar grund för kontinuerlig rapportering under programmets löptid. 

Projektsamordnarna redogör vanligen för sina resultat mer utförligt i den kvalitativa delen av 

rapporten, där de kvantitativa indikatorer som uppnås av gränsöverskridande partnerskap anges och 

förklaras, t.ex. antalet anställningar som förmedlas. Dessa indikatorer sprids och kommuniceras 

därefter via övervakningsrapporter om projekt och organisationer som finansieras av EaSI. 

Rapporterna finns tillgängliga på webbplatsen Europa (för närvarande finns sju volymer allmänt 

tillgängliga, nästa volym håller på att färdigställas).     

IX. Andelen förväntas öka när förordning (EU) 2016/589 genomförs fullt ut.  



 

2 

Kommissionen påpekar att det enligt förordning (EU) 2016/589 är uppgiftsinnehavarna på de 

nationella jobbportalerna som ska säkerställa kvaliteten på uppgifterna inom detta område, även 

tekniskt sett.  Inom den ram som fastställs genom förordningen har kommissionen de nationella 

dataleverantörernas tillåtelse att hämta uppgifter från nationella jobbportaler, men har inte 

befogenhet att korrigera eller ändra deras uppgifter. Om kommissionen upptäcker tekniska 

avvikelser, incidenter eller inaktuella uppgifter rapporterar den detta till den berörda nationella 

dataleverantören och begär att dataleverantörerna ska vidta nödvändiga åtgärder. Denna befogenhet 

att informera om avvikelser innebär inte att kommissionen kan kommentera kvaliteten på 

(innehållet i) uppgifter om lediga platser.  

X. Kommissionen understryker att Eures-personalens roll är att tillhandahålla både information och 

rådgivning till arbetstagarna och hjälpa dem med matchning och anställning. Kontakter med 

arbetstagare som söker information eller har särskilda frågor för att tillgodose sina behov räknas 

också som värdefull output när det gäller stödet till målgruppen.  

Antalet förmedlade anställningar måste mätas i förhållande till antalet specifika förfrågningar om 

hjälp med förmedling. Antalet förmedlade anställningar kan variera beroende på målgrupp (grad av 

erfarenhet och lämplig kompetens) och arbetets beskaffenhet (om det är lätt eller svårt att tillsätta 

den lediga platsen). Därför fastställer kommissionen inga mål eller riktmärken för vad som generellt 

kan betraktas som ett tillfredsställande antal förmedlade jobb.    

XI.  

a) Kommissionen godtar rekommendationen och betonar att den redan vidtar åtgärder för att öka 

användningen av befintliga verktyg.   

b) Kommissionen godtar rekommendationen.  

Den planerade europeiska arbetsmyndigheten (se svaret på punkt I) bör genom sitt arbete hjälpa 

kommissionen att bättre utnyttja sådan information.  

c) Kommissionen noterar att denna rekommendation delvis vänder sig till medlemsstaterna. 

Kommissionen godtar rekommendationen i den mån den berörs och betonar att den redan vidtar 

åtgärder för att öka användningen av befintliga verktyg.  

d) Kommissionen godtar rekommendationen och kommer att undersöka hur utformningen av EU:s 

finansiering för att främja arbetskraftens rörlighet kan förbättras generellt inom ramen för arbetet 

med att ta fram nästa fleråriga budgetram. 

XII. 

e) Kommissionen noterar att denna rekommendation vänder sig till medlemsstaterna. 

f) Kommissionen noterar att denna rekommendation vänder sig till medlemsstaterna. 

Kommissionen kommer att fortsätta att arbeta för att åtgärda Euresportalens begränsningar och 

kommer att ta hänsyn till revisionsrättens förslag genom att närmare övervaka tillämpningen av 

bestämmelserna om att arbetsgivarna kan avstå från att annonsera lediga platser och generellt stödja 

medlemsstaternas insatser för att förbättra kvaliteten på de lediga platser som annonseras i 

medlemsstaterna. 

INLEDNING 

8. Den lagstiftningsbefogenhet som beslutades 2017 för att se över finansieringsgränserna mellan 

EaSI-programmets tre delar ökar flexibiliteten och därmed möjligheterna till ytterligare finansiering 

av Eures-delen. 

IAKTTAGELSER 
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18. Eures-portalen för rörlighet i arbetslivet var den mest besökta sidan på Europa.eu 2017 

(brytdatum 4 december 2017), med 14,12 miljoner besök och 46,2 miljoner visningar. 

Kommissionen anser att de två kriterier som revisionsrätten nämner (sökningar på nätet eller av en 

slump) är effektiva.  Kommissionen anser också att detta visar att dess partner utför ett effektivt 

arbete ute på fältet för att öka medvetenheten. 

30. Arbetskraftsundersökningen är den viktigaste uppgiftskällan eftersom den är en harmoniserad 

undersökning som möjliggör meningsfulla jämförelser mellan de deltagande länderna. De 

rapporterade uppgifterna (som fokuseras på medborgarskap eller födelseland) aggregeras på en nivå 

som måste uppfylla urvalsundersökningarnas tillförlitlighetskriterier.  

Kommissionen påpekar att arbetskraftsundersökningen är mycket värdefull för analyser av 

arbetskraftens rörlighet inom EU (och migration). Arbetskraftsundersökningens värde erkänns av 

akademiker och politiska forskare världen över, och utnyttjas i mycket stor utsträckning för att 

besvara frågor om rörlighet inom EU, migration osv.   

31. De begränsningar av arbetskraftsundersökningen som revisionsrätten noterar åtgärdas gradvis 

med hjälp av det statistiska systemet. Kommissionen vill emellertid påpeka att 

arbetskraftsundersökningen inte är utformad för att specifikt täcka rörliga personer och migranter i 

EU, utan hela befolkningen. 

Första strecksatsen: Medlemsstaterna försöker uppmuntra utlänningar att delta och tillämpar 

metoder för att korrigera bortfallsprocenten. Vissa länder använder till exempel medborgarskap för 

att korrigera bortfallsprocenten i sin viktningsmetod. Frågeformulär och intervjuer erbjuds ofta även 

på utländska språk.  

Tillsammans med medlemsstaterna arbetar Eurostat för att öka antalet svar generellt. 

Andra strecksatsen: Tolvmånadersregeln leder till underskattningar av migranter som anlänt helt 

nyligen, korttidsanställda och säsongsarbetare, men den ger samtidigt en mer enhetlig övergripande 

bild av arbetsmarknaden, även för utlänningar. 

Tredje strecksatsen: Det övergripande syftet är att ha ett tillräckligt stor urval som gör det möjligt 

att på en tillförlitlig nivå analysera ett brett spektrum av egenskaper hos och beteenden på 

arbetsmarknaden, per medborgarskap och/eller födelseland. Så är ofta fallet i de större 

medlemsstaterna och Västeuropa, men inte för alla länder eller regioner.  

Om arbetskraftsundersökningen inte möjliggör tillförlitliga uppdelningar per medborgarskap 

och/eller födelseland i vissa länder och regioner kan detta tyda på ett arbetskraftens rörlighet inom 

EU och migrationen i dessa länder är liten eller till och med försumlig. 

32. För att analysera arbetskraftens rörlighetsflöden använder kommissionen först och främst 

harmoniserade uppgifter från Eurostat (huvudsakligen demografiska uppgifter och uppgifter från 

arbetskraftsundersökningen). Kommissionen använder den nämnda sammanställningen som tagits 

fram tillsammans med medlemsstaterna om det finns behov av en mer detaljerad analys.  

Dessa kompletterande uppgiftskällor är visserligen inte harmoniserade av Eurostat, men de kan vara 

mycket värdefulla i vissa fall där det inte finns andra tillförlitliga eller jämförbara uppgifter 

tillgängliga. Så var till exempel fallet med 2015 års rapport om tillämpningen av 

övergångsbestämmelserna om fri rörlighet för arbetstagare från Kroatien. 

Förutom uppgiftsinsamlingen om social trygghet på nationell nivå har en omfattande datainsamling 

inrättats på EU-nivå om samordning av social trygghet mellan medlemsstaterna (se artikel 91 i 

förordning (EG) nr 987/2009) för att bedöma hur EU:s samordningsregler för social trygghet 

fungerar. 
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34. Kommissionen påpekar att den har infört relevanta bestämmelser i sitt förslag till 

Euresförordning, just för att förbättra insamlingen av uppgifter om över- och underskotten på 

arbetsmarknaden. Alla medlemsstater bör nu bidra till analysen enligt artikel 30 i förordning (EU) 

2016/589. Kommissionen förväntar sig att detta kommer att förbättra tillgången till uppgifter med 

tiden.  

40. Kommissionen valde att göra en fristående undersökning bland medlemsstaterna 2015, då de 

flesta medlemsstaterna hade avslutat sin programplanering, för att ta reda på i hur stor grad 

arbetskraftens rörlighet ingår i ESF-programmen. Kommissionen övervakar inte framstegen med 

dessa åtgärder systematiskt, utan valde att stödja medlemsstaterna genom att organisera ett Eures–

ESF-evenemang för ömsesidigt lärande och nätverksarbete den 17–18 november 2015. 

Evenemanget sammanförde ESF-ledningspersonal och projektledare på området arbetskraftens 

rörlighet inom EU och Euresrelaterade projekt, med målet att fastställa god praxis. Evenemanget 

lyfte fram de möjligheter som ESF kan ge för att utforma Eures-verksamheter och visade att några 

av medlemsstaterna har infört nyheter för tjänsterna.   

41. ESF innehåller redan 18 investeringsprioriteringar. Många av de ”sektorsvisa” 

investeringsprioriteringarna syftar till att hjälpa människor att få jobb (eller ett bättre jobb) och sörja 

för rättvisare livsmöjligheter för alla. Sådana stödåtgärder ökar därför alla arbetstagares möjligheter 

att hitta ett jobb där han eller hon behövs, inom eller utanför hemregionen eller hemmedlemsstaten.  

Medlemsstaterna och regionerna måste dessutom uppfylla de så kallade kriterierna för tematisk 

koncentration (se artikel 4 i förordning (EU) nr 1304/2013).  Att lägga till ytterligare 

investeringsprioriteringar skulle försvaga den inriktningen.  

Kommissionens gemensamma svar avseende punkterna 42 och 43  

Kommissionen anser att EaSI kompletterar ESF när det gäller insatserna för att uppfylla 

Europa 2020-strategins mål för sysselsättning och social inkludering genom att främja social 

innovation. Den huvudsakliga metoden för att främja social innovation inom ramen för ESF liknar 

tillvägagångssättet för EaSI-projekten, som består av provning, utvärdering och slutligen ökning av 

innovationer. 

På området arbetskraftens rörlighet och tillträde till arbetsmarknaderna finns det komplementaritet 

med ESF. EaSI-projekten har en gränsöverskridande inriktning, medan ESF-åtgärderna genomförs 

inom medlemsstaterna och enligt nationella regler. ESF-åtgärderna fokuserar på att stödja 

individuella arbetstagare på nationell nivå (tillhandahållande av information och tjänster, aktiva 

arbetsmarknadsåtgärder), medan EaSI ger övergripande stöd till driften av den europeiska portalen 

för rörlighet i arbetslivet (Eures) i stort. EaSI stöder även projekt som gör det möjligt att nå ut till 

särskilda målgrupper inom EU enligt samma regler, vilket i sin tur ger lika behandling och en logik 

i programmet (dvs. riktade rörlighetssystem såsom systemet för unga rörliga arbetstagare, Ditt 

första Euresjobb). EaSI-finansieringen har därför en kompletterande funktion med sina särskilda 

tjänster, det mer allmänna informationsutbudet på nationell nivå och hjälp och rådgivning till 

arbetstagare som är intresserade av rörlighet.  

Såsom visas av färskt forskningsarbete kan rationalisering av vissa regler mellan fonderna bidra till 

att maximera möjligheter till komplementaritet och synergier mellan EaSI och ESF. 

45. Kommissionen bekräftar att många av de gränsöverskridande partnerskapsprojekten har 

återkommande verksamheter, eftersom de är avsedda att tillgodose målgruppens behov enligt de 

metoder som man traditionellt har arbetat efter. För att även uppmuntra innovation i 

tillhandahållandet av tjänster i gränsöverskridande regioner införde kommissionen i 2016 års 

ansökningsomgång en särskild del för ansökningar om nya former av verksamheter i samband med 

gränsöverskridande samarbete/nya gränsöverskridande partnerskap. Ett projekt valdes i denna del.  
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46. Kommissionen håller med om att det är viktigt att använda ett kvantitativt utgångsvärde och 

kvantitativa mål för att mäta framstegen, och påpekar att syftet med mallarna för att lämna in 

projektansökningar och rapportera om resultaten är att underlätta tillhandahållandet av sådana 

uppgifter.  

47. Kommissionen bekräftar betydelsen av kopplingen mellan output och resultat, men inser 

samtidigt att projektstödmottagarna har svårt att rapportera om sådana kopplingar inom en tidsram 

på ett år. Därför överväger kommissionen om det kanske skulle vara bättre att förlänga 

genomförandeperioderna för projekt som väljs inom ramen för ansökningsomgångar på detta 

område.  

Kommissionens gemensamma svar avseende punkterna 49 och 50. 

Det nuvarande övervakningssystemet omfattar centrala resultatindikatorer som bidrar till att 

övervaka gränsöverskridande partnerskap på programnivå.  

I den senaste resultatövervakningsrapporten för 2015–2016
1
 analyseras gränsöverskridande 

partnerskapens täckning via vissa centrala resultatindikatorer. En granskning och en kritisk analys 

av hela systemet med centrala resultatindikatorer planeras för 2018 inom ramen för nästa 

resultatövervakningsprojekt för EaSI-programmet. 

Standardmallen för den slutliga tekniska genomföranderapporten innehåller ett avsnitt om stödets 

output i den kvantitativa delen, där antalet informationstillfällen, rådgivningstillfällen, förmedlade 

anställningar och rekryteringar ska anges. Detta är en av indikatorerna, som särskilt rör de tjänster 

som vanligtvis tillhandahålls av gränsöverskridande partnerskap. Det finns följaktligen en klar 

grund för kontinuerlig rapportering under programmets löptid. 

Projektsamordnarna redogör vanligen för sina resultat mer utförligt i den kvalitativa delen av 

rapporten, där de kvantitativa indikatorer som uppnås av gränsöverskridande partnerskap anges och 

förklaras, t.ex. antalet anställningar som förmedlas. Dessa indikatorer sprids och kommuniceras 

därefter via övervakningsrapporter om projekt och organisationer som finansieras av EaSI. 

Rapporterna finns tillgängliga på webbplatsen Europa (för närvarande finns sju volymer allmänt 

tillgängliga, nästa volym håller på att färdigställas)
2
.     

53. Kommissionen konstaterar att andelen lediga platser på nationell nivå som annonseras på 

Euresportalen varierar stort mellan medlemsstaterna. Uppgifter om andelarna anges varje år i 

resultattavlan för den inre marknaden (se http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/). 

IX. Andelen förväntas öka när förordning (EU) 2016/589 genomförs fullt ut, enligt vad som anges 

ovan.  

54. Kommissionen är medveten om att andelarna kan minska i vissa medlemsstater. Detta problem 

bör lösas i och med att förordning (EU) 2016/589 genomförs fullständigt. 

55. Den möjlighet att avstå som revisionsrätten hänvisar till omfattar ett uttryckligt krav att begäran 

måste vara ”vederbörligen motiverad på grundval av de kunskaper och färdigheter som krävs för 

jobbet”. Undantag ska följaktligen grundas på objektiva skäl som arbetsgivaren har, vilka ska 

kontrolleras av dataleverantören (offentlig arbetsförmedling eller en annan institution). 

Kommissionen kommer att övervaka att denna bestämmelse tillämpas korrekt.   

                                                       

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

2 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=sv&pubId=8047&furtherPubs=yes  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&pubId=8041&furtherPubs=yes&langId=sv
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=sv&pubId=8047&furtherPubs=yes
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56. Kommissionen håller med om att den nuvarande öppenhetsnivån i fråga om lediga platser för 

närvarande inte motsvarar alla lediga platser på arbetsmarknaden.  

Ett av de främsta målen med den nya Euresförordningen (förordning (EU) 2016/589) är att öka 

öppenheten i informationsutbytet bland Euresmedlemmarna och Eures-samarbetspartnerna genom 

att offentliggöra alla lediga platser på Euresportalen som offentliggörs genom offentliga 

arbetsförmedlingar och andra Euresmedlemmar eller Eures-samarbetspartner. Genom den 

grundläggande rättsakten införs en gemensam och uttömmande förteckning över undantag från att 

på EU-nivå offentliggöra lediga platser som offentliggörs på nationell nivå. Detta är en betydlig 

förbättring jämfört med hur det var tidigare, då vissa länder till exempel inte offentliggjorde lediga 

platser som avsåg korttidskontrakt (kortare än sex månader).  Dessutom är det inte längre tillåtet 

enligt förordningen att undanta uppgifter som finns tillgängliga på regional nivå hos de offentliga 

arbetsförmedlingarna, eftersom kravet omfattar alla lediga platser som de offentliga 

arbetsförmedlingarna offentliggör. 

De nationella godkännandeförfaranden som medlemsstaterna enligt förordningen ska inrätta senast i 

maj 2018 bör dessutom även syfta till att få med andra organisationer i nätverket, till exempel den 

tredje sektorn eller privata arbetsförmedlingar. Detta tillvägagångssätt kan förstärka offentlig-

privata partnerskap för öppenhet på de nationella arbetsmarknaderna, och därför även på den 

europeiska arbetsmarknaden.  

Om dessa åtgärder genomförs som tänkt kan antalet offentliggjorda lediga platser öka betydligt och 

lösa problemet under de kommande åren.  

Det är svårt att göra en uppskattning av den totala marknadsandelen (för EU), och det är därför 

lämpligare att se på olika länder och de olika faktorer som avgör marknadsandelarna. 

Kommissionens avdelningar har fått olika resultat när de har jämfört siffrorna från Euresportalen 

med uppgifter från Eurostat om det totala antalet lediga platser i länderna (se resultattavlan för den 

inre marknaden). 

Andelen lediga platser som offentliggörs i de offentliga arbetsförmedlingarnas databaser beror 

bland annat på de offentliga medlemsstaternas förvaltningsuppdrag och deras kvalitetssäkring.  

Kommissionen har för avsikt att följa upp detta tillsammans med medlemsstaterna inom ramen för 

Eures resultatmätningssystem, som ska införas 2018 enligt artikel 9.2 c i förordningen. 

SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

62. Kommissionen anser att EaSI-finansierade åtgärder för att underlätta arbetskraftens rörlighet 

generellt sett kan övervakas väl.  

Kommissionen uppmärksammar övervakningsrapporterna om Ditt första Euresjobb-projekt inom 

Eures-EaSI-delen och kommissionens åtgärder för att övervaka EaSI-projektens ändamålsenlighet i 

stort. Den färska övervakningsrapporten om projekt och organisationer som finansieras av EaSI 

(volym 7
3
) omfattar 15 projekt som finansieras av EaSI-EURES och innehåller ett stort urval av 

uppgifter, till exempel 

- projektresultat, mätta effekter, milstolpar, lärdomar,  

- den gränsöverskridande dimensionen, spridningsstrategier, 

- europeiskt mervärde, hållbarhetsåtgärder, 

- jämställdhetsåtgärder, 

                                                       

3 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=sv&pubId=8047&furtherPubs=yes  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=sv&pubId=8047&furtherPubs=yes
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- information om genomförd verksamhet, projektsamordnare och projektpartner, webbplatser. 

63. Siffrorna visar att de befintliga verktygen används i en imponerande stor utsträckning, särskilt 

Euresportalen för rörlighet i arbetslivet. Det finns mycket riktigt flera kanaler för information om 

rörlighet i arbetslivet och för att rapportera eventuella hinder.  Kommissionen anser att en 

gemensam kontaktpunkt skulle vara användbar, och det är också den centrala punkten i 

kommissionens kommande förslag om inrättandet av en europeisk arbetsmyndighet. 

64. Kommissionen påpekar att arbetskraftsundersökningen är mycket värdefull för analyser av 

arbetskraftens rörlighet inom EU (och migration). Arbetskraftsundersökningens värde erkänns av 

akademiker och politiska forskare världen över, och utnyttjas i mycket stor utsträckning för att 

besvara frågor om rörlighet inom EU, migration osv.   

65. Kommissionen tillstår att synergierna kan utvecklas ytterligare och strävar efter att förbättra 

resultaten av sina program, samtidigt som öppenheten ökas genom ett bättre övervakningssystem. 

66. Kommissionen anser att de brister som revisionsrätten nämner i denna punkt, och även andra 

brister (till exempel tillgången till meritförteckningar), måste åtgärdas för att Euresportalen ska bli 

ett verkligt europeiskt förmedlingsverktyg.  

67. 

Rekommendation 1 – Mät EU-medborgarnas medvetenhet om de befintliga verktygen för 

information om arbetstagares fria rörlighet och rapportering om diskriminering  

Informationskampanjer som riktas till EU:s medborgare och företag (inklusive målgruppen) ingår i 

kommunikationsstrategierna och verksamheterna för varje relevant instrument och verktyg. 

Verksamheternas ändamålsenlighet kommer även att mätas i (efterhands)utvärderingarna.  

a) Kommissionen godtar rekommendationen och betonar att den redan vidtar åtgärder, särskilt för 

att öka användningen av portalen Ditt Europa och öka medvetenheten om Solvit, vilket även anges i 

den åtgärdsplan som antogs den 2 maj 2017.   

I detta sammanhang vidtar kommissionen åtgärder för att det ska bli lättare att hitta dessa portaler, 

bland annat optimering av sökmotorer.  

b) Kommissionen godtar rekommendationen och betonar att den redan vidtar åtgärder för att öka 

användningen av befintliga verktyg. Verktygen kommer emellertid att påverkas av bestämmelserna 

om främjande av den kommande gemensamma digitala ingången. Europaparlamentet och rådet 

förhandlar för närvarande om den relaterade förordningen. 

Måldatum för genomförande: Det planerade måldatumet för genomförande beror bland annat på de 

pågående förhandlingarna om förordningen om en gemensam digital ingång och 

genomförandetakten för vissa av initiativen inom åtgärdsplanen för Solvit. 

Rekommendation 2 – Samla tillgänglig information och identifiera former av diskriminering 

som strider mot den fria rörligheten  

Kommissionen godtar denna rekommendation.  

Den planerade europeiska arbetsmyndigheten (se svaret på punkt I) bör genom sitt arbete hjälpa 

kommissionen att bättre utnyttja sådan information.  

Det planerade måldatumet för genomförande (december 2018) kommer även att bero på när 

lagstiftningsförfarandet för förslaget till förordning om inrättande av en europeisk arbetsmyndighet 

avslutas. 

Rekommendation 3 – Förbättra insamlingen och användningen av uppgifter om mönster och 

flöden för arbetskraftens rörlighet och om obalanser på arbetsmarknaderna  
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Kommissionen noterar att denna rekommendation delvis vänder sig till medlemsstaterna. 

Kommissionen godtar rekommendationen i den mån den berörs och betonar att den redan vidtar 

åtgärder i den riktningen.  

Kommissionen bekräftade detta behov i sitt förslag till Euresförordning som lades fram 2014. De 

förbättringar som revisionsrätten efterlyser införs genom den grundläggande rättsakt som antagits 

av Europarlamentet och rådet (förordning (EU) 2016/589). I artikel 29 nämns behovet av att 

övervaka och offentliggöra flöden och mönster i arbetskraftens rörlighet. Genom artikel 30 införs en 

skyldighet för alla medlemsstater att lämna uppgifter om över- och underskott på arbetskraft på de 

nationella och sektoriella arbetsmarknaderna med särskilt fokus på de mest utsatta grupperna på 

arbetsmarknaden och de regioner som är värst drabbade av arbetslöshet. 

Kommissionen arbetar tillsammans med medlemsstaterna för att förbättra de uppgifter som finns 

tillgängliga via arbetskraftsundersökningen och med de offentliga arbetsförmedlingarna för att 

kartlägga möjligheter till arbetskraftsrörlighet.   

Syftet med att förbättra insamlingen av uppgifter om över- och underskott på arbetskraft är just att 

använda uppgifterna mer direkt i programplaneringen för Eures matchnings- och 

rekryteringsverksamhet.  

Rekommendation 4 – Förbättra utformningen av EU:s finansiering för att främja 

arbetskraftens rörlighet  

Kommissionen godtar rekommendationen och kommer att undersöka hur utformningen av EU:s 

finansiering för att främja arbetskraftens rörlighet kan förbättras generellt inom ramen för arbetet 

med att ta fram nästa fleråriga budgetram.    

Kommissionen arbetar för närvarande med nästa fleråriga budgetram och genomför ett antal 

undersökningar för att bedöma situationen för ESF och EaSI. 

Kommissionen anser att komplementariteten säkerställs enligt det nuvarande systemet.  

Komplementaritet kommer att vara en central prioritering i kommissionens framtida förslag (efter 

2020).  

Rekommendation 5 – Förbättra övervakningen av EaSI-Eures ändamålsenlighet, särskilt med 

tanke på förmedling av anställningar 

a) Kommissionen godtar rekommendationen och kommer att fortsätta sitt arbete för att förbättra 

övervakningen av Eures, även resultaten av de projekt som finansieras av EaSI inom Euresdelen.  

Kommissionen kommer att ha ett nära samarbete med projektstödmottagarna för att förbättra 

uppgiftsrapporteringen för detta ändamål i projektens rapporteringsskede.  

b) Kommissionen noterar att denna rekommendation delvis vänder sig till medlemsstaterna. 

Kommissionen godtar denna rekommendation i den mån den berörs. 

Kommissionen inledde arbetet med att ta fram ett resultatmätningssystem för Eures 2016, enligt 

artikel 32 i förordning (EU) 2016/589 som trädde i kraft den 12 maj 2016. Syftet med översynen är 

att förbättra Eures rapporteringssystem, särskilt för förmedlade platser. Kommissionen har för 

avsikt att anta en genomförandeakt om enhetliga detaljerade specifikationer för insamling och 

analys av uppgifter för att övervaka och utvärdera hur Euresnätverket fungerar.  

Övervakningskraven för EaSI-projekt inom Euresdelen kommer att anpassas till kraven för 

resultatmätningssystemet när det införs.  

Rekommendation 6 – Åtgärda Euresportalens begränsningar  

Kommissionen noterar att denna rekommendation vänder sig till medlemsstaterna.  
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a) Kommissionen noterar att denna rekommendation vänder sig till medlemsstaterna. 

b) Kommissionen noterar att denna rekommendation vänder sig till medlemsstaterna.  

Kommissionen kommer att fortsätta att arbeta för att åtgärda Euresportalens begränsningar och 

kommer att ta hänsyn till revisionsrättens förslag genom att närmare övervaka tillämpningen av 

bestämmelserna om att arbetsgivarna kan avstå från att annonsera lediga platser och generellt stödja 

medlemsstaternas insatser för att förbättra kvaliteten på de lediga platser som annonseras i 

medlemsstaterna. 
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År 2018 firar vi att det är 50 år sedan förordningen om 
arbetskraftens fria rörlighet, en av de fyra grundläggande 
friheterna i EU, antogs.
Vi konstaterade att de verktyg som kommissionen har 
infört säkerställer arbetstagarnas fria rörlighet men att de 
skulle behöva synliggöras mer. Att målen för de två 
EU-fonder som stöder arbetskraftens rörlighet (ESF och 
EaSI) är så lika varandra försvårar komplementaritet 
mellan dem, och brister i övervakningssystemen hindrar 
utvärderingen av de finansierade åtgärderna. Slutligen 
kommer Euresportalen för lediga platser i EU inte att 
utvecklas till ett verkligt europeiskt förmedlingsverktyg 
förrän brister som den låga andelen annonserade lediga 
platser åtgärdas.
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