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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden välkomnar detta förslag till direktiv och ställer sig helt bakom förslagets syfte. 
Införandet av åtgärder och sanktioner, även av straffsrättslig art, som avskräcker arbetsgivare 
från att anställa medborgare som vistas olagligt i EU är inte bara ett led i kampen mot illegal 
invandring utan också ett sätt att garantera rättvisa konkurrensvillkor på marknaden och 
indirekt befästa varje arbetstagares rätt till värdiga och anständiga arbetsvillkor.

Jordbrukssektorn är en av de viktigaste arbetsmarknaderna för illegala invandrare. De 
tillgodoser en efterfrågan på arbetskraft, i regel säsongsbetonad, för sådana arbetsuppgifter 
som europiska medborgare inte vill ha (t.ex. tomatplockning i Italien). Användningen av 
arbetskraft från tredjeländer inom jordbruket kännetecknas alltså av korta eller mycket korta 
anställningar med hög intensitet (många korta anställningar på samma företag).

Med tanke på att det är så många anställda som vistas olagligt i EU och att anställningarna är 
så korta, anser föredraganden att det bör göras en del ändringar av Europeiska kommissionens 
förslag, utöver vissa allmänna ändringar, som i huvudsak syftar till att undvika onödig 
byråkrati för arbetsgivarna.

Föredraganden stöder principen att arbetsgivaren måste betala innestående lön, sociala 
avgifter och skatter till arbetstagaren. Ett system med automatisk utbetalning av innestående 
ersättningar, som kommissionen föreslår, skulle dock innebära att illegala invandrare och 
arbetstagare som är EU-medborgare behandlas olika, vilket inte anses motiverat. Det finns 
ingen anledning till att de skyldigheter som följer av anställningsförhållandet när det gäller 
illegal arbetskraft ska regleras av andra bestämmelser än arbetsrätten. Enligt arbetsrätten 
gäller den allmänna principen om käranden, som innebär att det är arbetstagaren som, genom 
att väcka talan vid domstol, ska fastställa det belopp han eller hon är skyldig.

På samma sätt kan bestämmelsen om presumtion om ett arbetsförhållande på minst sex 
månader innebära en omotiverad särbehandling jämfört med EU-medborgare som jobbar 
svart. Med en sådan presumtion blir arbetsgivaren skyldig att visa att den faktiska 
anställningen varat mindre än ett halvår. Det handlar om en mycket besvärlig motbevisning 
för arbetsgivaren (det är lättare att visa att något har hänt än att det inte har hänt), och innebär 
en extra pålaga som är helt oproportionerlig, med tanke på att en anställning inom 
jordbrukssektorn i genomsnitt varar cirka 40 dagar. Bestämmelsen om presumtion skulle 
också kunna ha den motsatta effekten att uppmuntra tredjelandsmedborgare till illegal 
invandring, eftersom de kan lockas av möjligheten att få lön för minst sex månader även om 
de bara arbetar några få dagar.

Slutligen, när det gäller förbudsåtgärderna, anser föredraganden det nödvändigt att ge 
medlemsstaterna större handlingsutrymme, så att de bättre kan ta hänsyn till de olika 
sektorernas särskilda förhållanden och vilka sociala konsekvenser sådana åtgärder kan få.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för medborgerliga fri-
och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande 
ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna skall förplikta 
arbetsgivare som handlar inom ramen för 
affärsverksamhet eller som är juridiska 
personer att senast inom en vecka 
underrätta de behöriga myndigheter som 
utsetts av medlemsstaterna om såväl början 
som slutet av tredjelandsmedborgares 
anställning.

2. Medlemsstaterna skall förplikta 
arbetsgivare som handlar inom ramen för 
affärsverksamhet eller som är juridiska 
personer att senast inom en vecka 
underrätta de behöriga myndigheter som 
utsetts av medlemsstaterna om såväl början 
som slutet av tredjelandsmedborgares 
anställning. Om arbetsgivaren enligt 
nationella bestämmelser redan är skyldig 
att informera den behöriga myndigheten 
om att ett anställningsförhållande har 
inletts och/eller om omständigheter som 
följer av anställningen, ska skyldigheten 
att informera om en 
tredjelandsmedborgares anställning 
fullgöras hos samma myndighet.

Or. it

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska under alla 
omständigheter anta de åtgärder som 
krävs för att säkerställa ett 
ändamålsenligt samarbete och 
informationsutbyte mellan de olika 
berörda nationella myndigheterna.
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Or. it

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) kostnaderna för varje olagligt anställd 
tredjelandsmedborgares återvändande i de 
fall där förfaranden för återvändande 
tillämpas.

b) kostnaderna för varje olagligt anställd 
tredjelandsmedborgares återvändande, om 
denne har rekryterats och förts till 
medlemsstaten för att anställas olagligt, i 
de fall där förfaranden för återvändande 
tillämpas.

Or. it

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) införa system för att sörja för att de 
nödvändiga förfarandena för utbetalning 
av innestående lön sätts igång automatiskt
utan att tredjelandsmedborgaren behöver 
inge någon begäran,

a) införa de åtgärder som krävs för att den 
arbetstagare som vistas olagligt ska kunna 
begära utbetalning av innestående lön, i 
enlighet med de nationella förfarandena 
för detta,

Or. it

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) fastställa att det skall föreligga 
presumtion om ett arbetsförhållande på 
minst sex månader, såvida arbetsgivaren 

utgår
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inte kan motbevisa detta.

Or. it

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 8 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att en arbetsgivare 
som handlar inom ramen för 
affärsverksamhet också i lämpliga fall kan
omfattas av följande åtgärder:

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att en arbetsgivare 
som handlar inom ramen för 
affärsverksamhet också, i allvarligare eller 
särskilt allvarliga fall, ska kunna omfattas 
av minst en av följande åtgärder:

Or. it
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Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om arbetsgivaren är en 
underentreprenör skall medlemsstaterna 
sörja för att huvudentreprenören och 
eventuella mellanliggande entreprenörer
är ansvariga att betala

1. Om arbetsgivaren är en 
underentreprenör skall medlemsstaterna 
sörja för att den underentreprenör som är 
arbetsgivare och dennes uppdragsgivare 
är ansvariga att betala

Or. it
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