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KORT BEGRUNDELSE

Den rådgivende ordfører går ind for dette forslag til direktiv og støtter fuldt ud direktivets 
mål. Fastsættelsen af bestemmelser og sanktioner, herunder strafferetlige sanktioner, der skal 
hindre arbejdsgiverne i at ansætte personer, bidrager ikke kun til at bekæmpe ulovlig 
indvandring, men også til at fremme en markedsorienteret og retfærdig konkurrence, samtidig 
med at den enkelte arbejdstagers ret til ordentlige og anstændige arbejdsbetingelser styrkes. 

Landbrugssektoren tegner sig for den største gruppe af ulovlig vandrende arbejdskraft, som 
opfylder behovet for arbejdskraft. Arbejdstagerne ansættes generelt i sæsonen og udfører job, 
som de europæiske borgere ofte ikke er villige til at udføre (eksempelvis plukning af tomater i 
Italien). Arbejdskraft, der kommer fra områder uden for Fællesskabet, har dermed en tendens 
til korte ansættelser, for ikke at sige meget korte (ofte ansættes folk i korte perioder ved det 
samme landbrug).

Netop fordi der findes en lang række arbejdstagere uden passende tilladelse, og fordi deres 
ansættelser er kortvarige, mener ordføreren, at det er nødvendigt at foretage ændringer i 
Kommissionens forslag vedrørende de generelle ændringer, som grundlæggende har til formål 
at spare arbejdsgiverne for yderligere bureaukrati.  

Ordføreren finder det først og fremmest helt acceptabelt, at en arbejdsgiver i princippet skal 
betale arbejdstagerne den udestående løn, som de har til gode, samt ubetalte sociale 
sikringsordninger og skatter. Ordføreren mener imidlertid, at såfremt proceduren for 
inddrivelse af en udestående løn automatisk går i gang, sådan som Kommissionen foreslår, 
ville de ulovlige indvandrere blive behandlet anderledes end EU-arbejdstagere, hvad angår 
loven, og der findes ingen begrundelse for denne skelnen. Det er vanskeligt at se, hvorfor 
forpligtelserne i forbindelse med et ansættelsesforhold, der involverer ulovlige indvandrere, 
skal omfattes af andre regler end de arbejdsretlige, som er omfattet af de grundlæggende 
principper, hvor det er op til arbejdstageren at anmode domstolene om at fastlægge 
vedkommendes rettigheder.   

Et andet ubegrundet tilfælde af forskelsbehandling i forbindelse med EU-arbejdstagere, som 
er ansat på ulovlig vis, kan opstå, når en ansættelse antages at vare mindst seks måneder. Ved 
en sådan antagelse ligger bevisbyrden hos arbejdsgiveren, som skal bevise, at en given 
arbejdstager har været ansat mindre end seks måneder. Den nødvendige dokumentation af det 
modsatte ville være svær at vise for arbejdstageren (det er lettere at bevise, at noget har fundet 
sted, end det modsatte!) og vil indebære en fuldstændig uforholdsmæssig sanktion, eftersom 
det viser sig, at den gennemsnitlige ansættelsestid inden for landbruget er omkring 40 dage. 
Denne antagelse kan endvidere bidrage til at tilskynde til ulovlig indvandring af 
tredjelandsstatsborgere, som tiltrækkes af udsigten til at modtage mindst seks måneders løn, 
selv om de kun har arbejdet få dage. 

Endelig, hvad angår manglende kvalifikationer, mener ordføreren, at der bør gives større 
spillerum til medlemsstaterne, så de på mere effektiv vis kan imødese de særlige egenskaber, 
der kendetegner sektorerne, og de konsekvenser, navnlig på det sociale plan, som givetvis vil 
opstå, såfremt disse foranstaltninger gennemføres.



PE402.795v01-00 4/7 PA\711756DA.doc

DA

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne pålægger 
arbejdsgivere, der handler som led i 
forretningsmæssige aktiviteter, eller som er 
juridiske personer, senest inden for en uge 
at underrette de kompetente myndigheder, 
som medlemsstaterne har udpeget, om 
både begyndelsen og afslutningen på 
beskæftigelsen af en tredjelandsstatsborger.

2. Medlemsstaterne pålægger 
arbejdsgivere, der handler som led i 
forretningsmæssige aktiviteter, eller som er 
juridiske personer, senest inden for en uge 
at underrette de kompetente myndigheder, 
som medlemsstaterne har udpeget, om 
både begyndelsen og afslutningen på 
beskæftigelsen af en tredjelandsstatsborger. 
Hvis en medlemsstats lovgivning allerede 
pålægger arbejdsgiverne at underrette de 
kompetente nationale myndigheder om 
begyndelsen på beskæftigelsen og/eller 
efterfølgende udviklinger, bortfalder
forpligtelsen til at underrette den 
pågældende myndighed om 
beskæftigelsen af en 
tredjelandsstatsborger. 

Or. it

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne skal under alle 
omstændigheder træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre den 
nødvendige grad af samarbejde og en 
passende udveksling af oplysninger 
mellem de forskellige nationale 
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myndigheder.

Or. it

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) betaling af omkostningerne ved 
tilbagesendelse af hver enkelt ulovligt 
beskæftiget tredjelandsstatsborger i de 
tilfælde, hvor der gennemføres 
tilbagesendelsesprocedurer.

b) betaling af omkostningerne ved 
tilbagesendelse af hver enkelt ulovligt 
beskæftiget tredjelandsstatsborger, som er 
ansat og hentet til en medlemsstat for at 
blive ulovligt beskæftiget, i de tilfælde, 
hvor der gennemføres 
tilbagesendelsesprocedurer.

Or. it

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) indfører medlemsstaterne ordninger, 
som sikrer, at de nødvendige procedurer 
for inddrivelse af udestående løn 
automatisk går i gang, uden at 
tredjelandsstatsborgeren behøver at 
indgive et krav

a) træffer medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger, som sikrer, at en 
tredjelandsstatsborger, som opholder sig 
ulovligt, kan anvende de nødvendige 
procedurer for inddrivelse af udestående 
løn i overensstemmelse med de nationale 
procedurer til dette formål

Or. it
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Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fastsætter medlemsstaterne, at det 
antages, at der foreligger et 
arbejdsforhold af mindst seks måneders 
varighed, medmindre arbejdsgiveren kan 
modbevise dette.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Med hensyn til strafbare handlinger, 
der er omfattet af artikel 10, stk. 1, litra c), 
træffer medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at 
gennemførelsen af enhver afgørelse om 
tilbagesendelse udsættes, indtil 
tredjelandsstatsborgeren har modtaget en 
eventuel efterbetaling af sin løn, jf. stk. 1, 
litra a).

udgår

Or. it

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 8 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at følgende 
foranstaltninger også i givet fald kan 
anvendes over for en arbejdsgiver, der 

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at mindst en 
af følgende foranstaltninger også i mere 
alvorlige tilfælde eller usædvanlig 
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handler som led i forretningsmæssige 
aktiviteter:

alvorlige tilfælde kan anvendes over for en 
arbejdsgiver, der handler som led i 
forretningsmæssige aktiviteter:

Or. it

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når arbejdsgiveren er en 
underkontrahent, sikrer medlemsstaterne, 
at hovedkontrahenten og enhver 
mellemliggende underkontrahent er 
forpligtet til at betale:

1. Når arbejdsgiveren er en 
underkontrahent, sikrer medlemsstaterne, 
at den ansættende hovedkontrahent og 
kontrahenten er forpligtet til at betale:

Or. it
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