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KORTFATTAD MOTIVERING

Den 16 maj 2007 lade kommissionen fram ett förslag till rådets direktiv om påföljder för 
arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i EU. Det aktuella förslaget är ett 
led i en heltäckande europeisk migrationspolitik och syftar till att minska dragningskraften för 
olaglig invandring genom att vidta åtgärder mot anställning av tredjelandsmedborgare som 
vistas olagligt i EU. Syftet med åtgärden är att skapa en ram för hela EU för införande av
påföljder för arbetsgivare som anställer tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i EU. 
Huvuddragen i förslaget är bland annat följande:

– Ett allmänt förbud mot att anställa tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i EU.

– En skyldighet för arbetsgivare att utföra vissa kontroller innan de anställer 
tredjelandsmedborgare och en ökning av antalet inspektioner som ska genomföras av 
medlemsstaterna.

– Påföljder och andra åtgärder vid bristande efterlevnad och straffrättsliga påföljder vid 
allvarliga överträdelser, till exempel exploaterande arbetsförhållanden eller kännedom om
människohandel.

Det är viktigt att understryka att förslaget bygger på kriteriet olaglig vistelse och inte på 
olaglig anställning som sådan. På grundval av artikel 63.3 b i EG-fördraget omfattar det bara 
tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i EU och som är anställda. Förslaget omfattar 
exempelvis inte åtgärder som rör tredjelandsmedborgare som vistas lagligt i EU men som 
i sitt arbete överträder sin status som bosatta, till exempel studenter från tredjeländer som 
arbetar fler timmar än vad som är tillåtet. Enligt Europeiska kommissionen uppskattas antalet 
tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i EU till allt mellan 4,5 och 8 miljoner. Tyvärr är 
dessa uppskattningar inte uppdelade efter kön och de könsspecifika problem som dessa 
invandrare kan ställas inför kartläggs inte.

I förslaget till yttrande ändras förslaget ur ett strikt könsperspektiv. Föredraganden anser att 
kvinnliga olagliga invandrare är särskilt sårbara och de utsätts ofta för tvångsarbete, 
människohandel och våld. Det är därför mycket viktigt att det införs ett antal könsrelaterade 
bestämmelser i förslaget, till exempel om utbildning för de relevanta myndigheterna så att de 
kan identifiera och ta upp könsspecifika frågor, information till tredjelandsmedborgare om 
möjligheten att inge klagomål mot arbetsgivarna och införandet av statistiska uppgifter 
uppdelade efter kön och könsspecifik information i de nationella rapporterna.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:
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Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 15a (nytt)

(15a) Eftersom kvinnor oftare än män 
utsätts för tvångsarbete, människohandel,
sexuellt våld och andra former av våld bör 
särskild uppmärksamhet ägnas åt kvinnliga 
olagliga invandrare och deras specifika 
problem.

Ändringsförslag 2
Skäl 15b (nytt)

(15b) Andelen kvinnliga anställda är hög 
inom de företags- och tjänstebranscher där 
det finns risk att den arbetskraft som 
anställs är tredjelandsmedborgare som 
vistas olagligt i EU. Med tanke på att ett 
stort antal kvinnor som vistas olagligt i EU 
arbetar med hushållstjänster bör 
medlemsstaterna hjälpa de familjer som 
anställt dem att finna en juridisk lösning 
som gör det möjligt för de anställda att få 
en socialförsäkring.

Motivering

Om man vill kunna finna lämpliga lösningar som tar hänsyn till de olika behoven hos män 
och kvinnor i gruppen olagliga invandrare är det viktigt att betona att kvinnorna utsätts för 
dubbel diskriminering och är mer sårbara.

Ändringsförslag 3
Skäl 18a (nytt)

(18a) Medlemsstaterna bör satsa på 
medvetandehöjande åtgärder för att 
informera de berörda 
tredjelandsmedborgarna och de utsedda 
tredje parterna genom att erbjuda dem 

                                               
1 EUT C…, 17.7.2007, s. …
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hjälp med de möjligheter som finns för att 
inge officiella klagomål. 
Klagomålsförfarandena inom sektorer med 
många kvinnliga anställda bör utformas på 
ett sådant sätt att de tar hänsyn till 
könsspecifika frågor och ger kvinnor 
tillräckligt skydd.

Ändringsförslag 4
Skäl 19

(19) Som ett komplement till systemen för 
att inge klagomål bör medlemsstaterna 
bevilja tredjelandsmedborgare som har 
utsatts för särskilt exploaterande 
arbetsförhållanden, och som samarbetar i de 
straffrättsliga förfarandena mot 
arbetsgivaren, tillfälliga uppehållstillstånd 
som är knutna till de relevanta nationella 
förfarandenas varaktighet. Tillstånden bör 
beviljas på samma villkor som de som 
beviljas enligt rådets direktiv 2003/81/EG av 
den 29 april 2004 om uppehållstillstånd till 
tredjelandsmedborgare som har fallit offer 
för människohandel eller som har fått hjälp 
till olaglig invandring och vilka samarbetar 
med de behöriga myndigheterna.

(19) Som ett komplement till systemen för 
att inge klagomål bör medlemsstaterna 
bevilja tredjelandsmedborgare som är 
underåriga, gravida eller kvinnor med barn 
under tre månader, eller som har utsatts för 
särskilt exploaterande arbetsförhållanden, 
och som samarbetar i de straffrättsliga 
förfarandena mot arbetsgivaren, tillfälliga 
uppehållstillstånd som är knutna till de 
relevanta nationella förfarandenas 
varaktighet. Tillstånden bör beviljas på 
samma villkor som de som beviljas enligt 
rådets direktiv 2003/81/EG av den 
29 april 2004 om uppehållstillstånd till 
tredjelandsmedborgare som har fallit offer 
för människohandel eller som har fått hjälp 
till olaglig invandring och vilka samarbetar 
med de behöriga myndigheterna.

Motivering

Gravida kvinnor och underåriga måste ges ett särskilt skydd.

Ändringsförslag 5
Skäl 19a (nytt)

(19a)Medlemsstaterna bör sörja för att 
behöriga myndigheter, arbetsmarknadens 
parter och organisationer som företräder 
invandrarna får utbildning och 
information om jämställdhet, icke-
diskriminering, genusfrågor och 
diskriminering på flera grunder, så att de 
får de verktyg och de kvalifikationer som 
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behövs för att identifiera och hantera 
könsspecifika frågor.

Ändringsförslag 6
Artikel 3, stycke 1

Medlemsstaterna skall förbjuda anställning 
av tredjelandsmedborgare som vistas 
olagligt på deras territorium.

Medlemsstaterna skall förbjuda anställning 
av tredjelandsmedborgare som officiellt 
vistas olagligt på deras territorium.

Motivering

Att tredjelandsmedborgarens vistelse är olaglig måste bekräftas juridiskt genom ett 
verkställbart domstolsbeslut.

Ändringsförslag 7
Artikel 7, punkt 1, led b

b) eventuella skatter och sociala avgifter, 
inklusive relevanta administrativa böter.

b) eventuella skatter och sociala avgifter, 
inklusive familjetillägg, och relevanta 
administrativa böter.

Ändringsförslag 8
Artikel 7, punkt 1a (ny)

1a. Vid överträdelser av artikel 3 ska 
medlemsstaterna sörja för att arbetsgivaren 
till en anställd kvinna som är gravid eller 
har ett barn under tre månader erkänner 
bestämmelserna i artikel 7.1 a och b samt 
övriga föreskrifter i medlemsstaternas 
nationella lagstiftningar som gäller denna 
specifika situation.

Motivering

Utöver rätten till lön och bidrag är det viktigt att olagligt anställda kvinnor som är gravida 
skyddas och garanteras rätten till vård och hjälp.

Ändringsförslag 9
Artikel 7, punkt 4
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4. När det gäller brott enligt artikel 10.1 c 
skall medlemsstaterna vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att ett eventuellt beslut 
om återvändande inte verkställs förrän 
tredjelandsmedborgaren har erhållit 
eventuell efterbetalning av lön enligt 
punkt 1 a.

4. När det gäller brott enligt artikel 10.1 c 
skall medlemsstaterna vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att ett eventuellt beslut 
om återvändande inte verkställs förrän 
tredjelandsmedborgaren har erhållit 
eventuell efterbetalning av lön enligt 
punkt 1 a och att återvändandet inte på 
något sätt kan kränka den olagligt 
anställda tredjelandsmedborgarens 
grundläggande rättigheter eller äventyra 
hans eller hennes liv eller hälsa.

Motivering

Tredjelandsmedborgaren får inte sändas till ett land där det råder krig eller där han eller hon 
skulle kunna bestraffas eller fängslas till följd av sitt arbete i EU.

Ändringsförslag 10
Artikel 7, punkt 4a (ny)

4a. När det gäller överträdelser som avses i 
artikel 3, och särskilt i artikel 10.1 c eller d, 
ska medlemsstaterna vidta de åtgärder som 
behövs för att garantera att verkställandet 
av beslutet att sända tillbaka en 
tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i 
EU skjuts upp när personen i fråga är 
underårig, gravid eller kvinna med barn 
under tre månader.

Motivering

Gravida kvinnor och underåriga måste behandlas på lämpligt sätt.

Ändringsförslag 11
Artikel 10, punkt 1, led c

c) Överträdelsen åtföljs av särskilt 
exploaterande arbetsförhållanden; detta 
skall vara fallet exempelvis när 
arbetsförhållandena skiljer sig mycket från 
de lagligt anställda arbetstagarnas.

c) Överträdelsen åtföljs av övergrepp, 
könsdiskriminering eller särskilt 
exploaterande arbetsförhållanden som 
präglas av våld, hot, trakasserier eller 
förnedrande behandling och som skiljer sig 
mycket från de lagligt anställda 
arbetstagarnas.
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Motivering

Det är viktigt att klargöra och specificera tillämpningsområdet för begreppet särskilt 
exploaterande arbetsförhållanden.

Ändringsförslag 12
Artikel 14, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall sörja för effektiva 
system genom vilka olagligt anställda 
tredjelandsmedborgare kan inge klagomål 
mot sina arbetsgivare direkt eller genom 
utsedda tredje parter.

1. Medlemsstaterna skall främja kampanjer 
för att öka medvetenheten och skapa
effektiva system genom vilka olagligt 
anställda tredjelandsmedborgare 
konfidentiellt kan inge klagomål mot sina 
arbetsgivare direkt eller genom utsedda 
tredje parter.

Ändringsförslag 13
Artikel 14, punkt 3

3. När det gäller de brott som omfattas av 
artikel 10.1 c skall medlemsstaterna enligt 
villkoren i artiklarna 4–15 i 
direktiv 2004/81/EG bevilja 
tredjelandsmedborgare som har utsatts för 
exploaterande arbetsförhållanden, och som 
samarbetar i de rättsliga förfarandena mot 
arbetsgivaren, tillfälliga uppehållstillstånd 
som är knutna till de relevanta nationella 
förfarandenas varaktighet.

3. När det gäller de brott som omfattas av 
artikel 10.1 c skall medlemsstaterna enligt 
villkoren i artiklarna 4–15 i 
direktiv 2004/81/EG bevilja 
tredjelandsmedborgare som har utsatts för 
exploaterande arbetsförhållanden, och som 
samarbetar i de rättsliga förfarandena mot 
arbetsgivaren, tillfälliga uppehållstillstånd 
och skydd under de relevanta nationella 
förfarandenas varaktighet. Barn som fötts 
under vistelsen ska också beviljas sådana
tillfälliga uppehållstillstånd. Kost och logi 
ska erbjudas på begäran.

Motivering

Det är viktigt att skydda barn som föds under vistelsetiden i en EU-medlemsstat, med tanke på 
hur stor andelen kvinnor är bland den arbetskraft som utgörs av tredjelandsmedborgare som 
vistas olagligt i EU.

Ändringsförslag 14
Artikel 14, punkt 3a (ny)

3a. Mot bakgrund av det stora antalet 
kvinnliga olagliga invandrare och de 
specifika problem de ställs inför ska 
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medlemsstaterna se till att behöriga 
myndigheter, arbetsmarknadens parter och 
organisationer som företräder invandrarna 
får utbildning och information om 
genusfrågor, jämställdhet och förbud mot 
diskriminering grundad på ras eller kön så 
att de får de verktyg och kunskaper som 
behövs för att bättre kunna identifiera och 
ta upp könsspecifika frågor.

Ändringsförslag 15
Artikel 14, punkt 3b (ny)

3b. När det gäller de brott som omfattas av 
artikel 3 ska medlemsstaterna, enligt 
villkoren i artiklarna 4–15 i 
direktiv 2004/81/EG, bevilja 
tredjelandsmedborgare som är underåriga, 
gravida eller kvinnor med barn under tre 
månader tillfälliga uppehållstillstånd som 
är knutna till de relevanta nationella 
förfarandenas varaktighet. 

Motivering

Gravida kvinnor och underåriga måste garanteras ett särskilt skydd, bland annat genom 
tillfälliga uppehållstillstånd.

Ändringsförslag 16
Artikel 16, stycke 1

Senast [tre år efter den dag som avses 
i artikel 17] och vart tredje år därefter skall 
medlemsstaterna till kommissionen 
överlämna uppgifter om genomförandet av 
detta direktiv i form av en rapport som skall 
omfatta siffror och resultat från de 
inspektioner som utförts enligt artikel 15 
samt noggranna uppgifter om de åtgärder 
som vidtagits enligt artikel 8.

Senast [tre år efter den dag som avses 
i artikel 17] och vartannat år därefter skall 
medlemsstaterna till kommissionen 
överlämna uppgifter om genomförandet av 
detta direktiv i form av en rapport som skall 
omfatta siffror och resultat från de 
inspektioner som utförts enligt artikel 15 
samt noggranna uppgifter om de åtgärder 
som vidtagits enligt artikel 8. De statistiska 
uppgifterna i rapporten ska vara uppdelade 
efter kön och könsspecifika problem ska 
identifieras.
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Ändringsförslag 17
Artikel 16, stycke 2

Kommissionen skall på grundval av dessa 
rapporter överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet.

Kommissionen skall på grundval av dessa 
rapporter överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet. Uppgifterna i 
rapporten ska vara uppdelade efter kön och 
könsspecifika problem ska identifieras.
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