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KORTFATTAD MOTIVERING

Detta förslag till direktiv har lagts fram som en del av EU:s insatser för att skapa en global 
migrationspolitik, och för tredjelandsmedborgare är det ett viktigt förslag med två syften:

a) Att skapa ett enda ansökningsförfarande för uppehålls- och arbetstillstånd i en medlemsstat.

b) Att ge arbetstagare från tredjeländer som lagligen vistas i EU en enhetlig uppsättning 
minimirättigheter som grundar sig på principen att de ska ha rätt till samma behandling som 
medlemsstaternas egna medborgare.

Detta förslag har diskuterats i rådet och utgjorde föremål för en parlamentsresolution 
(betänkande av Guabert-Jeleva av den 20 november 2008) som antogs inom ramen för 
samrådsförfarandet i enlighet med det tidigare EG-fördraget. Eftersom det nya rättsliga 
förfarandet (det ordinarie lagstiftningsförfarandet) är tillämpligt på detta förslag i enlighet 
med det nya EUF-fördraget finns det anledning för parlamentet att lägga fram en ny 
resolution. 

Föredraganden vill understryka att detta betänkande bör begränsas till de områden där 
EMPL-utskottet har ensam behörighet, det vill säga skäl 9, 12, 15 och 16 samt artiklarna 2b, 
3.2b, 12 (utom första meningen i punkt 1) och 13, även om föredraganden eller någon annan 
ledamot som ingår i detta utskott kan välja att lägga fram ändringsförslag i LIBE-utskottet om 
sådana aspekter av förslaget som EMPL-utskottet inte har ensam behörighet över.

Detta förslag ingår i ett paket lagstiftningsinitiativ som kommissionen aviserade under 2007. 
Det föreslagna dokumentet borde utgöra ett ramdirektiv och vara den minsta gemensamma 
nämnaren för de särdirektiv om migration som ingår i det paketet (sanktioner mot företag som 
anlitar illegala arbetstagare, högkvalificerade arbetstagare, säsongsarbetare, avlönade lärlingar 
och företagsinternt utstationerad personal).

Det hade varit logiskt om debatten om detta åtgärdspaket hade börjat med förslaget till 
ramdirektiv och att man utifrån den överenskommelse som nåtts om det sedan hade diskuterat 
förslagen till särdirektiv. Nu har det dock inte gått till på detta sätt, utan EU har redan antagit 
direktiv om sanktioner mot arbetsgivare (direktiv 2009/52/EG) och om högkvalificerade 
arbetstagare (direktiv 2009/50/EG). På grund av denna ologiska ordningsföljd måste vi nu 
arbeta utifrån några fullbordade fakta: Vid analysen av vilka rättigheter som ska gälla för 
samtliga arbetstagare från tredjeländer, som detta förslag avser, måste vi beakta de rättigheter 
som redan beviljats högkvalificerade arbetstagare för att förhindra inkonsekvens och försöka 
skapa ett minimum av enhetlighet och överensstämmelse mellan de båda texterna. Därför 
måste vi också beakta de rättigheter som EU redan beviljar varaktigt bosatta 
tredjelandsmedborgare (direktiv 2003/109/EG), tredjelandsmedborgares som tillåtits inresa 
och vistelse för studier, elevutbyte, oavlönad yrkesutbildning eller volontärarbete 
(direktiv 2004/114/EG) och tredjelandsmedborgare som tillåtits inresa och vistelse i 
forskningssyfte (direktiv 2005/71/EG). 

Det grundläggande problemet med förslaget till direktiv är att den horisontella karaktär och de 
rambestämmelser som utlovats går om intet på grund av undantagen från direktivets 
tillämpningsområde och det faktum att vissa grupper undantas från rättigheterna. 
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Föredraganden anser att detta underminerar direktivets grundläggande målsättning, det vill 
säga att skapa garantier för att alla arbetstagare från tredjeländer som arbetar lagligen i EU 
behandlas lika som EU-medborgarna i arbetslivet och ur socioekonomisk synvinkel. 

Denna likabehandling är av grundläggande betydelse dels för social rättvisa och jämlikhet, 
dels som ett erkännande av det bidrag som tredjelandsmedborgare ger EU:s ekonomi genom 
sitt arbete och genom de skatter och sociala avgifter som de betalar. Detta skulle också bidra 
till att minska den illojala konkurrensen, försvåra illegalt arbete samt förhindra att 
arbetstagare från tredjeländer utnyttjas på arbetsmarknaden och drabbas av social 
utestängning. Inrättandet av en uppsättning minimirättigheter är viktigt för att man ska kunna 
skapa enhetliga spelregler i hela EU för lagliga arbetstagare från tredjeländer, oberoende av 
vilken medlemsstat de är vistas i. 

Att inrätta denna uppsättning rättigheter för samtliga lagliga migranter, utan undantag och 
med minsta möjliga inskränkningar, är en förutsättning för att vi ska kunna förverkliga våra 
åtaganden om social integration och respekt för dem som arbetar lagligen i Europa och på så 
sätt lyfta fram deras värdighet och deras bidrag till den ekonomiska och sociala utvecklingen i 
unionen. 

För att göra detta direktiv mer horisontellt och få det att fungera som en referenspunkt och 
ram för framtida direktiv om specifika grupper bör man klargöra att ingen grupp, särskilt inte 
säsongsarbetare, ska undantas från dess tillämpningsområde, vilket kommissionen föreslagit. 
Särdirektiven bör föreskriva konkreta villkor för tillträdet till EU och eventuellt specifika 
rättigheter, men utan att urholka ramdirektivets mål om rättvis och jämlik behandling av 
samtliga lagliga migranter.

Föredraganden motsätter sig även kommissionens förslag om att medlemsstaterna själva ska 
få besluta om grundläggande aspekter av skyddet av dessa personer. 
Arbetsmarknadssituationen och behoven av utländsk arbetskraft, samt hur kvalificerad denna 
arbetskraft måste vara, varierar visserligen från en medlemsstat till en annan, men i en sådan 
heterogen miljö är det viktigt och nödvändigt med gemensamma minimistandarder som kan 
bereda väg för en gemensam, enhetlig och rättvis europeisk migrationsspolitik som på ett 
effektivt sätt bidrar till integrationen i samhället och på arbetsmarknaden.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 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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Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9) Eftersom det inte finns någon horisontell 
gemenskapslagstiftning har 
tredjelandsmedborgare olika rättigheter 
beroende på i vilken medlemsstat de 
arbetar och vilken nationalitet de har. De 
har inte samma rättigheter som 
medlemsstaternas egna medborgare eller 
andra EU-medborgare. För att driva arbetet 
med att skapa en konsekvent 
invandringspolitik vidare, för att minska 
skillnaderna när det gäller vilka rättigheter 
som gäller för EU-medborgare och för 
tredjelandsmedborgare som arbetar 
lagligen i medlemsstaterna och för att 
komplettera de befintliga reglerna om 
invandring bör det fastställas en 
uppsättning rättigheter som preciserar på 
vilka områden arbetstagare från tredjeland 
som har rest in lagligen i en medlemsstat, 
men ännu inte har ställning som varaktigt 
bosatta, ges samma rättigheter som 
medlemsstatens egna medborgare. 
Avsikten med dessa bestämmelser är att 
skapa lika villkor inom EU, att erkänna att 
tredjelandsmedborgare som lagligen 
arbetar i en medlemsstat bidrar till den 
europeiska ekonomin genom sitt arbete och 
genom att betala skatt samt att fungera som 
en garanti för att minska illojal konkurrens 
mellan medlemsstaternas egna medborgare 
och tredjelandsmedborgare till följd av ett 
eventuellt utnyttjande av de sistnämnda.

9) Eftersom det inte finns någon horisontell 
EU-lagstiftning har tredjelandsmedborgare 
olika rättigheter beroende på i vilken 
medlemsstat de arbetar och vilken 
nationalitet de har. De har inte samma 
rättigheter som medlemsstaternas egna 
medborgare eller andra EU-medborgare.
För att driva arbetet med att skapa en 
konsekvent invandringspolitik vidare, för 
att minska skillnaderna när det gäller vilka 
rättigheter som gäller för EU-medborgare 
och för tredjelandsmedborgare som arbetar 
lagligen i medlemsstaterna och för att 
komplettera de befintliga reglerna om 
invandring bör det fastställas en 
uppsättning socioekonomiska och 
arbetsrättsliga rättigheter som preciserar 
på vilka områden arbetstagare från 
tredjeland som har rest in lagligen i en 
medlemsstat, men ännu inte har ställning 
som varaktigt bosatta, ges samma 
rättigheter som medlemsstatens egna 
medborgare. Avsikten med dessa 
bestämmelser är att skapa gemensamma 
minimivillkor inom EU, att erkänna att 
tredjelandsmedborgare som lagligen 
arbetar i en medlemsstat bidrar till den 
europeiska ekonomin genom sitt arbete och 
genom att betala skatt samt att fungera som 
en garanti för att minska illojal konkurrens 
mellan medlemsstaternas egna medborgare 
och tredjelandsmedborgare till följd av ett 
eventuellt utnyttjande av de sistnämnda. 
Utan att det påverkar tolkningen av 
begreppet ”anställningsförhållande” i 
annan EU-lagstiftning bör den definition 
av ”arbetstagare från tredjeland” som ges 
i artikel 2b i detta direktiv avse en 
tredjelandsmedborgare som har beviljats 
inresa till en medlemsstats territorium och 
som är lagligen bosatt där och har 
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tillstånd att arbeta där inom ramen för en 
avlönad anställning i enlighet med den 
nationella lagstiftningen och/eller den 
nationella praxisen i den medlemsstaten.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att klargöra att definitionen av ”arbetstagare från 
tredjeland” inte ska påverka tolkningen av begreppet ”anställningsförhållande” i annan 
EU-lagstiftning eftersom det inte finns någon enhetlig definition av detta begrepp inom EU:s 
arbetslagstiftning. Dessutom förefaller kommissionens förslag till definition skilja sig åt från
de definitioner som används i åtminstone vissa medlemsstater.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12) Direktivet bör inte omfatta
tredjelandsmedborgare som omfattas av
Europaparlamentets och rådets direktiv 
96/71/EG av den 16 december 1996 om 
utstationering av arbetstagare i samband 
med tillhandahållande av tjänster, så länge 
de är utstationerade i en medlemsstat, och 
inte heller tredjelandsmedborgare som 
reser in i en medlemsstat med stöd av 
åtaganden i ett internationellt avtal om 
underlättande av inresa och tillfällig 
vistelse för vissa kategorier av fysiska 
personer med anknytning till handel och 
investeringar, eftersom de inte anses 
utgöra en del av arbetsmarknaden i den 
medlemsstaten.

12) Utstationerade tredjelandsmedborgare 
omfattas inte av detta direktiv. Detta bör 
inte hindra tredjelandsmedborgare som är 
lagligen bosatta och anställda i en 
medlemsstat från att fortsätta att 
behandlas lika som den aktuella 
medlemsstatens medborgare under den tid 
då utstationeringen varar i fråga om de 
anställningsvillkor som inte påverkas av 
tillämpningen av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 96/71/EG av den 
16 december 1996 om utstationering av 
arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster1.

_________________

1EGT L 18, 21.1.1997, s. 1.
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Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16) Tredjelandsmedborgare som arbetar på 
en medlemsstats territorium bör åtnjuta 
likabehandling med avseende på social 
trygghet. I rådets förordning (EEG) 
nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om 
tillämpningen av systemen för social 
trygghet när anställda, egenföretagare 
eller deras familjer flyttar inom 
gemenskapen definieras grenar av social 
trygghet. Rådets förordning (EG) nr 
859/2003 av den 14 maj 2003 om 
utvidgning av bestämmelserna i förordning 
(EEG) nr 1408/71 och förordning (EEG) 
nr 574/72 till att gälla de medborgare i 
tredje land som enbart på grund av sitt 
medborgarskap inte omfattas av dessa 
bestämmelser utvidgar bestämmelserna i 
förordning (EEG) nr 1408/1971 till att 
även avses tredjelandsmedborgare som 
vistas lagligen i EU och som befinner sig i 
en gränsöverskridande situation. 
Bestämmelserna om likabehandling i fråga 
om social trygghet i detta direktiv gäller 
även personer som kommer till en 
medlemsstat direkt från ett tredjeland. 
Detta direktiv bör dock inte tillerkänna 
fler rättigheter än de som redan föreskrivs 
i gällande gemenskapsrätt på området för 
social trygghet för tredjelandsmedborgare 
som har anknytning till flera 
medlemsstater.

16) Tredjelandsmedborgare som arbetar på 
en medlemsstats territorium bör åtnjuta 
likabehandling med avseende på social 
trygghet. I Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 883/2004 av den 
29 april 2004 om samordning av de 
sociala trygghetssystemen definieras 
grenar av social trygghet. 
Rådets förordning (EG) nr 859/2003 av 
den 14 maj 2003 om utvidgning av 
bestämmelserna i förordning (EEG) 
nr 1408/71 och förordning (EEG) 
nr 574/72 till att gälla de medborgare i 
tredje land som enbart på grund av sitt 
medborgarskap inte omfattas av dessa 
bestämmelser utvidgar bestämmelserna i 
förordning (EEG) nr 1408/1971 till att 
även avses tredjelandsmedborgare som 
vistas lagligen i EU och som befinner sig i 
en gränsöverskridande situation. 
Bestämmelserna om likabehandling i fråga 
om social trygghet i detta direktiv gäller 
även personer som kommer till en 
medlemsstat direkt från ett tredjeland.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16a) EU-lagstiftningen begränsar inte 
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medlemsstaternas befogenhet att 
organisera sina sociala trygghetssystem. 
I avsaknad av harmonisering på EU-nivå 
är det upp till varje medlemsstat att i sin 
lagstiftning fastställa villkoren för 
tillerkännande av sociala förmåner samt 
storleken på dessa förmåner och deras 
giltighetsperiod. Vid utövandet av denna 
befogenhet måste medlemsstaterna dock 
följa EU-lagstiftningen.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 16b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16b) Medlemsstaterna bör ratificera den 
internationella konventionen om skydd av 
migrerande arbetstagare och deras 
familjer, som antogs av FN:s 
generalförsamling den 18 december 1990.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) arbetstagare från tredjeland: en 
tredjelandsmedborgare som har beviljats 
inresa till en medlemsstats territorium och 
har tillstånd att arbeta lagligen i den 
medlemsstaten. 

b) arbetstagare från tredjeland: utan att det 
påverkar tolkningen av begreppet 
”anställningsförhållande” i annan 
EU-lagstiftning, en tredjelandsmedborgare 
som har beviljats inresa till en 
medlemsstats territorium och som är 
lagligen bosatt där och har tillstånd att 
arbeta där inom ramen för en avlönad 
anställning i enlighet med den nationella 
lagstiftningen eller den nationella 
praxisen i den medlemsstaten.
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Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) som omfattas av direktiv 96/71/EG så 
länge de är utstationerade,

b) som omfattas av direktiv 96/71/EG så 
länge de är utstationerade, vilket inte ska 
påverka medlemsstaternas befogenheter 
vad gäller tredjelandsmedborgares 
tillgång till och inträde på 
medlemsstaternas arbetsmarknad. 

Motivering

Det behövs absolut ett förtydligande om att det föreslagna direktivet i samband med direktiv 
96/71/EG inte berör medlemsstaternas behörighet när det gäller tredjelandsmedborgares 
inträde på medlemsstaternas nationella arbetsmarknader. Medlemsstaternas rätt att fatta 
beslut om inträde på sina arbetsmarknader får inte undergrävas. 

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Arbetsvillkor, inbegripet löne- och 
uppsägningsvillkor samt villkor som rör 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. 

a) Arbetsvillkor, inbegripet löne- och 
uppsägningsvillkor samt villkor som rör 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, 
arbetstid, semester och disciplinära 
åtgärder, med beaktande av gällande 
kollektivavtal.

Motivering

Syftet är att utöka situationerna då det ska råda likabehandling.
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Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) De grenar av social trygghet som 
definieras i rådets förordning (EEG) 
nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om 
tillämpningen av systemen för social 
trygghet när anställda, egenföretagare 
eller deras familjer flyttar inom 
gemenskapen. Rådets förordning (EG) 
nr 859/2003 av den 14 maj 2003 om 
utvidgning av bestämmelserna i 
förordning (EEG) nr 1408/71 och 
förordning (EEG) nr 574/72 till att gälla 
de medborgare i tredje land som enbart på 
grund av sitt medborgarskap inte omfattas 
av dessa bestämmelser ska följaktligen 
gälla.

e) De grenar av social trygghet som 
definieras i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 883/2004.

Motivering

Den nya lagstiftningen om samordning av de sociala trygghetssystemen kommer att utgöras 
av förordning (EG) nr 883/2004.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led g 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Skatteförmåner. g) Skatteförmåner, förutsatt att 
arbetstagaren anses ha sin skattemässiga 
hemvist i medlemsstaten i fråga. 

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) Tillgång till varor och tjänster och h) Tillgång till varor och tjänster och 
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leveranser av allmänt tillgängliga varor och 
tjänster, inbegripet förfaranden för att 
erhålla bostad och bistånd som lämnas av 
arbetsförmedlingar. 

leveranser av allmänt tillgängliga varor och 
tjänster, inbegripet förfaranden för att 
erhålla bostad och bistånd samt 
rådgivningstjänster som tillhandahålls av 
arbetsförmedlingar i enlighet med den 
nationella lagstiftningen.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) begränsa de rättigheter som följer av 
punkt 1 h i fråga om allmännyttiga 
bostäder till fall där
tredjelandsmedborgaren har vistats eller 
har rätt att vistas på deras territorium i 
minst tre år,

c) begränsa den fullständiga 
tillämpningen av de rättigheter som följer 
av punkt 1 h i fråga om allmännyttiga 
bostäder till fall där 
tredjelandsmedborgaren har vistats eller 
har rätt att vistas på deras territorium i 
mindre än tre år,

Motivering

Tekniskt ändringsförslag eftersom åtminstone den spanska versionen av kommissionens 
förslag säger motsatsen till vad som vore mer logiskt, nämligen att man begränsar 
rättigheterna för dem som har ett kortare uppehållstillstånd.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) begränsa de rättigheter som följer av 
punkt 1 e till tredjelandsmedborgare som 
har anställning, förutom med avseende på 
arbetslöshetsunderstöd.

e) tillämpa bosättningskriterier (för de 
bosättningsrelaterade förmånerna men 
inte anställningsrelaterade förmåner) om 
uppehållstillståndet utfärdas för andra 
ändamål än arbete men det ändå tillåter 
att personen arbetar.
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Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Tredjelandsmedborgare som flyttar till 
ett tredjeland, eller efterlevande till en 
sådan arbetstagare vilka är bosatta i 
tredjeländer när de erhåller 
arbetstagarens rättigheter, ska vid hög 
ålder, invaliditet eller dödsfall erhålla 
lagstadgad pension som är grundad på 
arbetstagarens tidigare anställning och 
förvärvats i enlighet med den lagstiftning 
som anges i artikel 3 i förordning (EG) 
nr 883/2004, på samma villkor och 
samma nivå som den berörda 
medlemsstatens medborgare när de flyttar 
till ett tredjeland. Medlemsstaterna får 
villkora tillämpningen av denna 
bestämmelse till förekomsten av bilaterala 
avtal om ömsesidig export av pensioner 
och inrättande av ett tekniskt samarbete.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att se till att varje 
åsidosättande av den rätt som fastställs i 
detta direktiv bemöts med effektiva, 
proportionerliga och avskräckande 
påföljder.

Motivering
Effektiva rättsmedel bör kunna sättas in vid överträdelser av principen om likabehandling av 
till exempel anställda.
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Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att varje åsidosättande av de 
rättigheter som fastställs i detta direktiv 
prövas rättsligen. 

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Detta direktiv ska inte påverka de 
rättigheter och principer som ingår i 
Europeiska sociala stadgan av den 
18 oktober 1961 och 
Europeiska konventionen om migrerande 
arbetstagares rättsställning av den 
24 november 1977.
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