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Kære Hr. Barroso 

 

Kommissionen fremsatte den 21. marts 2012 et forslag til Rådets forordning 

om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfri-

heden og den frie udveksling af tjenesteydelser (Monti II) - KOM(2012)130. 

Forslaget har været behandlet i Folketingets Europaudvalg. 

 

Folketinget[/et flertal i Folketinget bestående af…] finder, at forslaget i sin nu-

værende form ikke er foreneligt med nærhedsprincippet.  

 

Folketinget[/et flertal i Folketinget bestående af…] finder, at forslaget således 

ikke bidrager til at skabe klarhed mellem på den ene side hensynet til at sikre 

den fri bevægelighed og på den anden side hensynet til at sikre arbejdstager-

nes ret til kollektive kampskridt. Tværtimod risikerer forslaget at gribe forstyr-

rende ind i velfungerende nationale ordninger på det arbejdsretlige område. 

 

Folketinget [/Flertallet] kan ikke se nødvendigheden af, at der på EU-plan gri-

bes ind i reguleringen af eksisterende nationale tvistbilæggelsesmekanismer, 

eller at der indføres en pligt for medlemsstaterne til at underrette Kommissio-

nen om eventuelle arbejdskonflikter i medlemsstaterne. I den forbindelse hen-

viser Folketinget [/flertallet] til, at mekanismer til bilæggelse af tvister eksiste-

rer og fungerer på nationalt niveau. 

 

Folketinget [/Flertallet] lægger generelt stor vægt på, at EU-samarbejdet på 

det arbejdsmarkedspolitiske område udøves på baggrund af medlemsstater-

nes forskellige nationale udgangspunkter. EU’s rolle skal dermed udelukken-

de være af understøttende og komplementerende karakter. 

 

Endelig bemærker Folketinget [/flertallet], at artikel 153, stk. 5, i TEUF, udtryk-

keligt udelukker lovgivning om strejkeretten på EU-plan. Uanset at forslaget 

ikke i sig selv lægger op til at indføre nye mekanismer til bilæggelse af ar-
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bejdstvister, er det Folketingets [/flertallets], opfattelse, at traktaten heller ikke 

giver EU kompetence til at lovgive om eksisterende nationale ordninger på 

området.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Eva Kjer Hansen 

Formand for Europaudvalget 


