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Ändringsförslag 24
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt 
artikel 79.2 a och b,

med beaktande av fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, särskilt 
artikel 79.2 a och b och 79.5,

Or. en

Ändringsförslag 25
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Beaktandeled 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande 
rättigheterna, särskilt artiklarna 15.3, 27, 
28, 31 och 33,

Or. en

Ändringsförslag 26
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Beaktandeled 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av Internationella 
arbetsorganisationens konvention nr 102 
om social trygghet (miniminormer),

Or. en
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Ändringsförslag 27
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Beaktandeled 5c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av Internationella 
arbetsorganisationens konvention nr 118 
om likabehandling (social trygghet),

Or. en

Ändringsförslag 28
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Beaktandeled 5d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av Internationella 
arbetsorganisationens konvention nr 143 
om migrerande arbetstagare,

Or. en

Ändringsförslag 29
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Beaktandeled 5e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av Internationella 
arbetsorganisationens konvention nr 97 
om arbetskraftsinvandring,

Or. en
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Ändringsförslag 30
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I kommissionens meddelande 
Europa 2020 – En strategi för smart och 
hållbar tillväxt för alla anges som mål att 
unionen ska bli en ekonomi baserad på 
kunskap och innovation och att den ska 
minska företagens administrativa börda 
och uppnå en bättre matchning mellan 
utbud och efterfrågan på arbetskraft.
Åtgärder för att göra det lättare för chefer, 
specialister och traineer från tredjeländer 
att komma in i unionen i samband med 
företagsinterna överföringar av personal 
bör ses i detta större sammanhang.

(3) I kommissionens meddelande ”Europa 
2020 – En strategi för smart och hållbar 
tillväxt för alla” anges som mål att unionen 
ska bli en ekonomi baserad på kunskap och 
innovation och att den ska minska 
företagens administrativa börda och uppnå 
en bättre matchning mellan utbud och 
efterfrågan på arbetskraft. Åtgärder för att 
förbättra förfarandena och fastställa en 
gemensam ram för lika rättigheter för 
chefer, specialister och traineer från 
tredjeländer när det gäller att komma in i 
unionen i samband med företagsinterna 
överföringar av personal skulle kunna ses i 
detta större sammanhang.

Or. en

Ändringsförslag 31
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) De medborgare i tredjeländer som 
har tillstånd att arbeta på 
medlemsstaternas territorium har rätt till 
samma arbetsvillkor som 
unionsmedborgarna.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse är förenlig med stadgan om de grundläggande rättigheterna.
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Ändringsförslag 32
Juozas Imbrasas

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Sådana företagsinterna överföringar av 
nyckelpersonal från tredjeländer till 
unionen ger värdenheterna nya färdigheter 
och kunskaper och leder till innovationer i 
och förbättrade ekonomiska möjligheter för 
dessa, vilket befrämjar den 
kunskapsbaserade ekonomin i unionen och 
investeringsflödena inom denna. Ett 
välskött system för överföringar av 
personal från tredjeländer till unionen kan 
också leda till att överföringar från unionen 
till tredjeländer underlättas och ge unionen 
en starkare ställning i dess förbindelser 
med de internationella partnerna. Genom 
att underlätta företagsinterna överföringar 
gör man det möjligt för multinationella 
företag att använda sin personal på bästa 
möjliga sätt.

(6) Sådana företagsinterna överföringar av 
nyckelpersonal från tredjeländer till 
unionen ger värdenheterna nya färdigheter 
och kunskaper och leder till innovationer i 
och förbättrade ekonomiska möjligheter för 
dessa, vilket befrämjar den 
kunskapsbaserade ekonomin i unionen och 
stärker dess ekonomiska konkurrenskraft. 
Ett välskött system för överföringar av 
personal från tredjeländer till unionen kan 
också leda till att överföringar från unionen 
till tredjeländer underlättas och ge unionen 
en starkare ställning i dess förbindelser 
med de internationella partnerna. Genom 
att underlätta företagsinterna överföringar 
gör man det möjligt för multinationella 
företag att använda sin personal på bästa 
möjliga sätt.

Or. lt

Ändringsförslag 33
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) De regler som fastläggs i detta direktiv 
är till fördel även för migranternas 
ursprungsländer, eftersom den temporära 
migrationen befrämjar överföring av 
färdigheter, kunskaper, teknik och know-
how.

(7) De regler som fastläggs i detta direktiv 
kan vara till fördel även för migranternas 
ursprungsländer, eftersom den temporära 
migrationen under gynnsamma 
förhållanden skulle kunna befrämja
överföring av färdigheter, kunskaper, 
teknik och know-how.
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Or. en

Ändringsförslag 34
Kinga Göncz

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Detta direktiv bör tillämpas utan att det 
påverkar tillämpningen av principen om 
unionspreferens vad beträffar tillträde till 
medlemsstaternas arbetsmarknader, såsom 
denna princip kommer till uttryck i de 
relevanta bestämmelserna i 
anslutningsakterna. Enligt principen om 
unionspreferens ska medlemsstaterna under 
alla perioder då nationella åtgärder eller 
sådana åtgärder som är följden av bilaterala 
avtal tillämpas ge arbetstagare som är 
medborgare i medlemsstaterna företräde 
framför arbetstagare som är medborgare i 
tredjeländer vad beträffar tillträde till deras 
arbetsmarknader.

(8) Detta direktiv bör tillämpas utan att det 
påverkar tillämpningen av principen om 
unionspreferens vad beträffar tillträde till 
medlemsstaternas arbetsmarknader, såsom 
denna princip kommer till uttryck i de 
relevanta bestämmelserna i 
anslutningsakterna. Enligt principen om 
unionspreferens ska medlemsstaterna under 
alla perioder då nationella åtgärder eller 
sådana åtgärder som är följden av bilaterala 
avtal tillämpas ge arbetstagare som är 
deras egna medborgare eller medborgare i
andra medlemsstater företräde framför 
arbetstagare som är medborgare i 
tredjeländer vad beträffar tillträde till deras 
arbetsmarknader.

Or. en

Ändringsförslag 35
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Detta direktiv bör tillämpas utan att det 
påverkar tillämpningen av principen om 
unionspreferens vad beträffar tillträde till 
medlemsstaternas arbetsmarknader, såsom 
denna princip kommer till uttryck i de 
relevanta bestämmelserna i 
anslutningsakterna. Enligt principen om 
unionspreferens ska medlemsstaterna under 

(8) Detta direktiv bör tillämpas utan att det 
påverkar tillämpningen av principen om 
unionspreferens vad beträffar tillträde till 
medlemsstaternas arbetsmarknader, såsom 
denna princip kommer till uttryck i de 
relevanta bestämmelserna i 
anslutningsakterna. Enligt principen om 
unionspreferens ska medlemsstaterna under 
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alla perioder då nationella åtgärder eller 
sådana åtgärder som är följden av bilaterala 
avtal tillämpas ge arbetstagare som är 
medborgare i medlemsstaterna företräde 
framför arbetstagare som är medborgare i 
tredjeländer vad beträffar tillträde till deras 
arbetsmarknader.

alla perioder då nationella åtgärder eller 
sådana åtgärder som är följden av bilaterala 
avtal tillämpas ge arbetstagare som är 
medborgare i medlemsstaterna företräde 
framför arbetstagare som är medborgare i 
tredjeländer vad beträffar tillträde till deras 
arbetsmarknader. I detta sammanhang 
måste de nationella minimilönerna och 
miniminormerna i den stat där 
anställningen uppbärs 
(arbetsplatsprincipen) under alla 
omständigheter respekteras i fråga om 
både unionsmedborgare och 
tredjelandsmedborgare.

Or. de

Ändringsförslag 36
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Detta direktiv bör tillämpas utan att det 
påverkar tillämpningen av principen om 
unionspreferens vad beträffar tillträde till 
medlemsstaternas arbetsmarknader, såsom 
denna princip kommer till uttryck i de 
relevanta bestämmelserna i 
anslutningsakterna. Enligt principen om 
unionspreferens ska medlemsstaterna under 
alla perioder då nationella åtgärder eller 
sådana åtgärder som är följden av bilaterala 
avtal tillämpas ge arbetstagare som är 
medborgare i medlemsstaterna företräde 
framför arbetstagare som är medborgare i 
tredjeländer vad beträffar tillträde till deras 
arbetsmarknader.

(8) Detta direktiv bör tillämpas utan att det 
påverkar tillämpningen av principen om 
unionspreferens vad beträffar tillträde till 
medlemsstaternas arbetsmarknader, såsom 
denna princip kommer till uttryck i de 
relevanta bestämmelserna i 
anslutningsakterna. Enligt principen om 
unionspreferens ska medlemsstaterna under 
alla perioder då nationella åtgärder eller 
sådana åtgärder som är följden av bilaterala 
avtal tillämpas ge arbetstagare som är 
medborgare i medlemsstaterna företräde 
framför arbetstagare som är medborgare i 
tredjeländer vad beträffar tillträde till deras 
arbetsmarknader. Respekten för denna 
princip får inte användas som ett sätt att 
göra avsteg från principen om lika lön för 
lika arbete, oavsett om det rör sig om 
arbetstagare från medlemsstaterna eller 
om arbetstagare från tredjeländer. Detta 
direktiv bör tillämpas med full respekt för 
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principen om fri rörlighet för arbetstagare 
inom unionen, så att all diskriminering på 
grund av nationalitet avskaffas vad gäller 
anställning, lön och övriga arbets- och 
anställningsvillkor.

Or. en

Motivering

I artikel 45 i fördraget fastställs att fri rörlighet för arbetstagare går hand i hand med 
avskaffande av all diskriminering på grund av nationalitet.

Ändringsförslag 37
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) I detta direktiv bör man under 
vederbörligt beaktande av de relevanta 
ILO-konventionerna fastställa villkor och 
rättigheter för arbetstagare som är 
tredjelandsmedborgare och som är 
föremål för företagsintern överföring.

Or. en

Ändringsförslag 38
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I detta direktiv omfattar begreppet 
personer som är föremål för företagsinterna 
överföringar chefer, specialister samt 
traineer med bevis på högre utbildning. 
Direktivets definitioner av dessa 
kategorier bygger på särskilda åtaganden 
från unionens sida inom ramen för

(10) I detta direktiv omfattar begreppet 
personer som är föremål för företagsinterna 
överföringar chefer, specialister samt 
traineer med bevis på högre utbildning. 
Direktivets definitioner är knutna till den 
europeiska ramen för kvalifikationer, 
inom vilken en europeisk referensram 



AM\871544SV.doc 9/88 PE467.306v02-00

SV

allmänna tjänstehandelsavtalet (Gats) och 
bilaterala handelsavtal. Åtagandena inom 
ramen för allmänna tjänstehandelsavtalet 
täcker inte villkoren för inresa och 
vistelse och arbetsvillkoren. Direktivet 
utgör därför ett komplement till dessa 
åtaganden och gör det enklare att 
tillämpa dem. Tillämpningsområdet för de 
företagsinterna överföringar som 
omfattas av direktivet är vidare än 
tillämpningsområdet för 
handelsåtagandena, eftersom 
överföringarna inte nödvändigtvis äger 
rum inom tjänstesektorn och med hänsyn 
till att de kan ha sitt ursprung i ett 
tredjeland som inte är part i ett 
handelsavtal.

fastställs för insynsvänliga och 
jämförbara bedömningar av
kvalifikationer som samtidigt är förenlig 
med allmänna tjänstehandelsavtalet (Gats) 
och bilaterala handelsavtal.

Or. en

Ändringsförslag 39
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I detta direktiv omfattar begreppet 
personer som är föremål för företagsinterna 
överföringar chefer, specialister samt 
traineer med bevis på högre utbildning. 
Direktivets definitioner av dessa kategorier 
bygger på särskilda åtaganden från 
unionens sida inom ramen för allmänna 
tjänstehandelsavtalet (Gats) och bilaterala 
handelsavtal. Åtagandena inom ramen för 
allmänna tjänstehandelsavtalet täcker inte 
villkoren för inresa och vistelse och 
arbetsvillkoren. Direktivet utgör därför ett 
komplement till dessa åtaganden och gör 
det enklare att tillämpa dem. 
Tillämpningsområdet för de företagsinterna 
överföringar som omfattas av direktivet är 
vidare än tillämpningsområdet för 
handelsåtagandena, eftersom 

(10) I detta direktiv omfattar begreppet 
personer som är föremål för företagsinterna 
överföringar chefer och specialister med 
bevis på högre utbildning. Direktivets 
definitioner av dessa kategorier bygger på 
särskilda åtaganden från unionens sida 
inom ramen för allmänna 
tjänstehandelsavtalet (Gats) och bilaterala 
handelsavtal. Åtagandena inom ramen för 
allmänna tjänstehandelsavtalet täcker inte 
villkoren för inresa och vistelse och 
arbetsvillkoren. Direktivet utgör därför ett 
komplement till dessa åtaganden och gör 
det enklare att tillämpa dem. 
Tillämpningsområdet för de företagsinterna 
överföringar som omfattas av direktivet är 
vidare än tillämpningsområdet för 
handelsåtagandena, eftersom 
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överföringarna inte nödvändigtvis äger rum 
inom tjänstesektorn och med hänsyn till att 
de kan ha sitt ursprung i ett tredjeland som 
inte är part i ett handelsavtal.

överföringarna inte nödvändigtvis äger rum 
inom tjänstesektorn och med hänsyn till att 
de kan ha sitt ursprung i ett tredjeland som 
inte är part i ett handelsavtal.

Or. de

Ändringsförslag 40
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I detta direktiv omfattar begreppet 
personer som är föremål för företagsinterna 
överföringar chefer, specialister samt 
traineer med bevis på högre utbildning. 
Direktivets definitioner av dessa kategorier 
bygger på särskilda åtaganden från 
unionens sida inom ramen för allmänna 
tjänstehandelsavtalet (Gats) och bilaterala 
handelsavtal. Åtagandena inom ramen för 
allmänna tjänstehandelsavtalet täcker inte 
villkoren för inresa och vistelse och 
arbetsvillkoren. Direktivet utgör därför ett 
komplement till dessa åtaganden och gör 
det enklare att tillämpa dem. 
Tillämpningsområdet för de företagsinterna 
överföringar som omfattas av direktivet är 
vidare än tillämpningsområdet för 
handelsåtagandena, eftersom 
överföringarna inte nödvändigtvis äger rum 
inom tjänstesektorn och med hänsyn till att 
de kan ha sitt ursprung i ett tredjeland som 
inte är part i ett handelsavtal.

(10) I detta direktiv omfattar begreppet 
personer som är föremål för företagsinterna 
överföringar chefer, specialister samt 
traineer med bevis på högre utbildning och 
yrkeskvalifikationer. Personer som är 
föremål för företagsintern överföring bör 
ges högkvalificerade anställningar.
Direktivets definitioner av dessa kategorier 
bygger på särskilda åtaganden från 
unionens sida inom ramen för allmänna 
tjänstehandelsavtalet (Gats) och bilaterala 
handelsavtal. Åtagandena inom ramen för 
allmänna tjänstehandelsavtalet täcker inte 
villkoren för inresa och vistelse och 
arbetsvillkoren. Direktivet utgör därför ett 
komplement till dessa åtaganden och gör 
det enklare att tillämpa dem. 
Tillämpningsområdet för de företagsinterna 
överföringar som omfattas av direktivet är 
vidare än tillämpningsområdet för 
handelsåtagandena, eftersom 
överföringarna inte nödvändigtvis äger rum 
inom tjänstesektorn och med hänsyn till att 
de kan ha sitt ursprung i ett tredjeland som 
inte är part i ett handelsavtal.

Or. en
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Ändringsförslag 41
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Personer som är föremål för 
företagsinterna överföringar måste ha rätt 
till samma arbets- och anställningsvillkor 
som utstationerade arbetstagare vars 
arbetsgivare är etablerade inom 
Europeiska unionens territorium, såsom 
dessa villkor fastställs i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
96/71/EG av den 16 december 1996 om 
utstationering av arbetstagare i samband 
med tillhandahållande av tjänster. Detta 
krav syftar till att skydda arbetstagarna och 
trygga sund konkurrens mellan företag som 
är etablerade i en medlemsstat och företag 
som är etablerade i ett tredjeland, eftersom 
det gör det möjligt att se till att de senare 
inte kommer att kunna dra nytta av mindre 
stränga arbets- och anställningsnormer för 
att skaffa sig konkurrensfördelar.

(11) Detta direktiv syftar till att skydda 
arbetstagarna och trygga sund konkurrens 
mellan företag som är etablerade i en 
medlemsstat och företag som är etablerade 
i ett tredjeland, eftersom det gör det möjligt 
att se till att de senare inte kommer att 
kunna dra nytta av mindre stränga arbets-
och anställningsnormer för att skaffa sig 
konkurrensfördelar.

Or. de

Ändringsförslag 42
Jutta Steinruck

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Personer som är föremål för 
företagsinterna överföringar måste ha rätt 
till samma arbets- och anställningsvillkor 
som utstationerade arbetstagare vars 
arbetsgivare är etablerade inom 
Europeiska unionens territorium, såsom 
dessa villkor fastställs i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 

(11) Personer som är föremål för 
företagsinterna överföringar bör ha rätt till 
samma arbets- och anställningsvillkor som 
lokala arbetstagare. Personer som är 
föremål för företagsinterna överföringar 
bör behandlas lika jämfört med 
medborgarna i värdmedlemsstaten och 
långtidsanställda medarbetare, inte bara 
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96/71/EG av den 16 december 1996 om 
utstationering av arbetstagare i samband 
med tillhandahållande av tjänster. Detta 
krav syftar till att skydda arbetstagarna och 
trygga sund konkurrens mellan företag som 
är etablerade i en medlemsstat och företag 
som är etablerade i ett tredjeland, eftersom 
det gör det möjligt att se till att de senare 
inte kommer att kunna dra nytta av mindre 
stränga arbets- och anställningsnormer för 
att skaffa sig konkurrensfördelar.

när det gäller lönen utan vad avser 
samtliga anställningsvillkor. För att 
principen om lika lön för lika arbete på en 
och samma arbetsplats ska respekteras 
bör denna likabehandling inte inskränkas 
till att bara omfatta allmänt tillämpliga 
kollektivavtal utan även alla 
bestämmelser i lagar eller andra 
författningar, skiljedomar och 
kollektivavtal, inklusive företagsavtal.
Detta krav syftar till att skydda 
arbetstagarna och trygga sund konkurrens 
mellan företag som är etablerade i en 
medlemsstat och företag som är etablerade 
i ett tredjeland, eftersom det gör det möjligt 
att se till att de senare inte kommer att 
kunna dra nytta av mindre stränga arbets-
och anställningsnormer för att skaffa sig 
konkurrensfördelar.

Or. de

Ändringsförslag 43
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Personer som är föremål för 
företagsinterna överföringar måste ha rätt 
till samma arbets- och anställningsvillkor
som utstationerade arbetstagare vars 
arbetsgivare är etablerade inom 
Europeiska unionens territorium, såsom 
dessa villkor fastställs i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
96/71/EG av den 16 december 1996 om 
utstationering av arbetstagare i samband 
med tillhandahållande av tjänster. Detta
krav syftar till att skydda arbetstagarna och 
trygga sund konkurrens mellan företag som 
är etablerade i en medlemsstat och företag 
som är etablerade i ett tredjeland, eftersom 
det gör det möjligt att se till att de senare 

(11) Arbetstagare som är föremål för 
företagsinterna överföringar bör vad gäller 
arbetsvillkoren behandlas minst lika väl 
som medborgarna i värdmedlemsstaterna. 
Dessa krav syftar till att skydda 
arbetstagarna och trygga sund konkurrens 
mellan företag som är etablerade i en 
medlemsstat och företag som är etablerade 
i ett tredjeland.
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inte kommer att kunna dra nytta av 
mindre stränga arbets- och 
anställningsnormer för att skaffa sig 
konkurrensfördelar.

Or. en

Motivering

I artikel 15.3 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna fastställs att 
”de tredjelandsmedborgare som har tillstånd att arbeta på medlemsstaternas territorium har 
rätt till samma arbetsvillkor som unionsmedborgarna”.

Ändringsförslag 44
Evelyn Regner

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Personer som är föremål för 
företagsinterna överföringar måste ha rätt 
till samma arbets- och anställningsvillkor 
som utstationerade arbetstagare vars 
arbetsgivare är etablerade inom 
Europeiska unionens territorium, såsom 
dessa villkor fastställs i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
96/71/EG av den 16 december 1996 om 
utstationering av arbetstagare i samband 
med tillhandahållande av tjänster. Detta
krav syftar till att skydda arbetstagarna och 
trygga sund konkurrens mellan företag som 
är etablerade i en medlemsstat och företag 
som är etablerade i ett tredjeland, eftersom 
det gör det möjligt att se till att de senare 
inte kommer att kunna dra nytta av mindre 
stränga arbets- och anställningsnormer för 
att skaffa sig konkurrensfördelar.

(11) Personer som är föremål för 
företagsinterna överföringar bör ha rätt till 
samma arbets- och anställningsvillkor som 
lokala arbetstagare och komma i 
åtnjutande av alla rättigheter som härrör 
från bestämmelser i lagar och lokala, 
allmänt tillämpliga kollektivavtal, 
inklusive företagsavtal. Principen om lika 
lön för lika arbete på en och samma 
arbetsplats måste förverkligas utan 
undantag. Dessa krav syftar till att skydda 
arbetstagarna och trygga sund konkurrens 
mellan företag som är etablerade i en 
medlemsstat och företag som är etablerade 
i ett tredjeland, eftersom det gör det möjligt 
att se till att de senare inte kommer att 
kunna dra nytta av mindre stränga arbets-
och anställningsnormer för att skaffa sig 
konkurrensfördelar.

Or. de
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Ändringsförslag 45
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Personer som är föremål för 
företagsinterna överföringar måste ha rätt 
till samma arbets- och anställningsvillkor 
som utstationerade arbetstagare vars 
arbetsgivare är etablerade inom 
Europeiska unionens territorium, såsom 
dessa villkor fastställs i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 96/71/EG av den 16 december 
1996 om utstationering av arbetstagare i 
samband med tillhandahållande av 
tjänster*. Detta krav syftar till att skydda 
arbetstagarna och trygga sund konkurrens 
mellan företag som är etablerade i en 
medlemsstat och företag som är etablerade 
i ett tredjeland, eftersom det gör det möjligt 
att se till att de senare inte kommer att 
kunna dra nytta av mindre stränga arbets-
och anställningsnormer för att skaffa sig 
konkurrensfördelar.

(11) Personer som är föremål för 
företagsinterna överföringar bör ha rätt till 
sådana anställningsvillkor som garanterar 
åtminstone samma skyddsnivå som 
föreskrivs i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 96/71/EG av den 
16 december 1996 om utstationering av 
arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster1. Detta krav 
syftar till att skydda arbetstagarna och 
trygga sund konkurrens mellan företag som 
är etablerade i en medlemsstat och företag 
som är etablerade i ett tredjeland, eftersom 
det gör det möjligt att se till att de senare 
inte kommer att kunna dra nytta av mindre 
stränga arbets- och anställningsnormer för 
att skaffa sig konkurrensfördelar.

Or. en

Ändringsförslag 46
Mara Bizzotto

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Personer som är föremål för 
företagsinterna överföringar måste ha rätt 
till samma arbets- och anställningsvillkor 
som utstationerade arbetstagare vars 
arbetsgivare är etablerade inom Europeiska 

(11) Personer som är föremål för 
företagsinterna överföringar bör ha rätt till 
samma arbets- och anställningsvillkor som 
utstationerade arbetstagare vars 
arbetsgivare är etablerade inom Europeiska 

                                               
1 EGT L 18, 21.1.1997, s. 1.
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unionens territorium, såsom dessa villkor 
fastställs i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 96/71/EG av den 16 december 
1996 om utstationering av arbetstagare i 
samband med tillhandahållande av 
tjänster*. Detta krav syftar till att skydda 
arbetstagarna och trygga sund konkurrens 
mellan företag som är etablerade i en 
medlemsstat och företag som är etablerade 
i ett tredjeland, eftersom det gör det möjligt 
att se till att de senare inte kommer att 
kunna dra nytta av mindre stränga arbets-
och anställningsnormer för att skaffa sig 
konkurrensfördelar.

unionens territorium, såsom dessa villkor 
fastställs i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 96/71/EG av den 16 december 
1996 om utstationering av arbetstagare i 
samband med tillhandahållande av 
tjänster1, och de måste respektera de 
ovannämnda skyldigheter som de är 
ålagda. Detta krav syftar till att skydda 
arbetstagarna, stävja social dumpning och 
trygga sund konkurrens mellan företag som 
är etablerade i en medlemsstat och företag 
som är etablerade i ett tredjeland, eftersom 
det gör det möjligt att se till att de senare 
inte kommer att kunna dra nytta av mindre 
stränga arbets- och anställningsnormer för 
att skaffa sig konkurrensfördelar.

Or. it

Ändringsförslag 47
Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Personer som är föremål för 
företagsinterna överföringar måste ha rätt 
till samma arbets- och anställningsvillkor 
som utstationerade arbetstagare vars 
arbetsgivare är etablerade inom Europeiska 
unionens territorium, såsom dessa villkor 
fastställs i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 96/71/EG av den 16 december 
1996 om utstationering av arbetstagare i 
samband med tillhandahållande av 
tjänster*. Detta krav syftar till att skydda 
arbetstagarna och trygga sund konkurrens 
mellan företag som är etablerade i en
medlemsstat och företag som är etablerade 
i ett tredjeland, eftersom det gör det möjligt 
att se till att de senare inte kommer att 

(11) Personer som är föremål för 
företagsinterna överföringar bör ha rätt till 
samma arbets- och anställningsvillkor som 
utstationerade arbetstagare vars 
arbetsgivare är etablerade inom Europeiska 
unionens territorium, såsom dessa villkor 
fastställs i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 96/71/EG av den 16 december 
1996 om utstationering av arbetstagare i 
samband med tillhandahållande av 
tjänster2. Personer som är föremål för 
företagsinterna överföringar måste ha rätt 
till likabehandling jämfört med 
medborgarna i värdmedlemsstaten eller 
med fast anställd personal, såväl vad 
avser löner som arbets- och 

                                                                                                                                                  
1 EGT L 18, 21.1.1997, s. 1.
2 EGT L 18, 21.1.1997, s. 1.
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kunna dra nytta av mindre stränga arbets-
och anställningsnormer för att skaffa sig 
konkurrensfördelar.

anställningsvillkor, i synnerhet beloppen 
på socialförsäkringsförmånerna. Detta 
krav syftar till att skydda arbetstagarna och 
trygga sund konkurrens mellan företag som 
är etablerade i en medlemsstat och företag 
som är etablerade i ett tredjeland, eftersom 
det gör det möjligt att se till att de senare 
inte kommer att kunna dra nytta av mindre 
stränga arbets- och anställningsnormer för 
att skaffa sig konkurrensfördelar. Syftet är 
framför allt att stävja social dumpning.

Or. fr

Ändringsförslag 48
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Personer som är föremål för 
företagsinterna överföringar måste ha rätt 
till samma arbets- och anställningsvillkor 
som utstationerade arbetstagare vars 
arbetsgivare är etablerade inom Europeiska 
unionens territorium, såsom dessa villkor 
fastställs i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 96/71/EG av den 16 december 
1996 om utstationering av arbetstagare i 
samband med tillhandahållande av 
tjänster*. Detta krav syftar till att skydda
arbetstagarna och trygga sund konkurrens 
mellan företag som är etablerade i en 
medlemsstat och företag som är etablerade 
i ett tredjeland, eftersom det gör det möjligt 
att se till att de senare inte kommer att 
kunna dra nytta av mindre stränga arbets-
och anställningsnormer för att skaffa sig 
konkurrensfördelar.

(11) Bestämmelserna i 
utstationeringsdirektivet 
(direktiv 96/71EG) bör tillämpas fullt ut 
på arbetstagare som är 
tredjelandsmedborgare och som är 
föremål för företagsinterna överföringar.
Arbetstagare som är 
tredjelandsmedborgare och som är 
föremål för företagsinterna överföringar 
bör ha rätt till samma arbets- och 
anställningsvillkor som utstationerade 
arbetstagare vars arbetsgivare är etablerade 
inom Europeiska unionens territorium, 
såsom dessa villkor fastställs i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
96/71/EG av den 16 december 1996 om 
utstationering av arbetstagare i samband 
med tillhandahållande av tjänster1. Detta 
krav skyddar arbetstagarna och tryggar
sund konkurrens mellan företag som är 
etablerade i en medlemsstat och företag 
som är etablerade i ett tredjeland, eftersom 

                                               
1 EGT L 18, 21.1.1997, s. 1.
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det gör det möjligt att se till att de senare 
inte kommer att kunna dra nytta av mindre 
stränga arbets- och anställningsnormer för 
att skaffa sig konkurrensfördelar. I 
synnerhet bör under alla omständigheter 
bestämmelserna om minimilön och 
miniminormerna i den värdmedlemsstat 
där anställningen uppbärs 
(arbetsplatsprincipen) tillämpas på 
arbetstagare som är 
tredjelandsmedborgare och som är 
föremål för företagsintern överföring. 
Minimibestämmelserna enligt artikel 3 i 
utstationeringsdirektivet är bindande för 
alla företag och företagsinternt överförda 
personer, oavsett var företagets har sitt 
huvudsäte respektive var den överförda 
personen är bosatt.

Or. de

Ändringsförslag 49
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Medlemsstaterna bör se till att 
lämpliga kontrollmekanismer och 
effektiva inspektioner genomförs så att 
detta direktiv genomförs i vederbörlig 
ordning. I detta syfte bör medlemsstaterna 
ge de behöriga myndigheterna tillräckliga 
befogenheter och resurser. Resultaten av 
dessa inspektioner bör sammanställas i en 
motsvarande rapport och tjäna till att 
förbättra direktivets genomförande.

Or. de

Ändringsförslag 50
Elisabeth Schroedter
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Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Med arbetsvillkor bör i detta direktiv 
avses åtminstone lön och uppsägning, 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, 
arbetstider och ledighet samt familje- och 
yrkesliv, med beaktande av gällande 
kollektivavtal.

Or. en

Ändringsförslag 51
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) I syfte att säkerställa att de färdigheter 
som en person som är föremål för 
företagsintern överföring har är specifika 
för värdenheten får medlemsstaterna kräva 
att den person det gäller ska ha varit 
anställd inom samma företagsgrupp under 
minst 12 månader före överföringen.

(12) I syfte att säkerställa att de färdigheter 
som en person som är föremål för 
företagsintern överföring har är specifika 
för värdenheten bör medlemsstaterna kräva 
att den person det gäller ska ha varit 
anställd inom samma företagsgrupp under 
minst 12 månader före överföringen.

Or. en

Ändringsförslag 52
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Eftersom företagsintern överföring 
utgör temporär migration, bör den som 
inger en ansökan om tillträde tillhandahålla 
bevis för att den person som ansökan 

(13) Eftersom företagsintern överföring 
utgör temporär migration, bör den som 
inger en ansökan om tillträde tillhandahålla 
bevis för att tredjelandsmedborgarens 
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gäller när hans uppdrag slutförts kommer 
att kunna överföras till en enhet som tillhör 
samma företagsgrupp och är belägen i ett 
tredjeland. Sådan bevisning kan utgöras av 
bestämmelser i anställningsavtalet. Vidare 
bör det läggas fram en uppdragsskrivelse 
omfattande uppgifter av vilka det framgår 
att chefen eller specialisten från tredjeland 
har de yrkeskvalifikationer som krävs i den 
medlemsstat till vilken tillträde söks för att 
besätta den berörda tjänsten eller utöva det 
berörda reglerade yrket.

anställningsavtal kommer att vara giltigt 
även när överföringen slutförts och att 
arbetstagaren kommer att kunna överföras 
till en enhet som tillhör samma 
företagsgrupp och är belägen i ett 
tredjeland. Sådan bevisning kan utgöras av 
bestämmelser i anställningsavtalet. Vidare 
bör det läggas fram en uppdragsskrivelse 
omfattande uppgifter av vilka det framgår 
att chefen eller specialisten från tredjeland 
har de yrkeskvalifikationer som krävs i den 
medlemsstat till vilken tillträde söks för att 
besätta den berörda tjänsten eller utöva det 
berörda reglerade yrket.

Or. en

Ändringsförslag 53
Mara Bizzotto

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Eftersom företagsintern överföring 
utgör temporär migration, bör den som 
inger en ansökan om tillträde tillhandahålla 
bevis för att den person som ansökan gäller 
när hans uppdrag slutförts kommer att 
kunna överföras till en enhet som tillhör 
samma företagsgrupp och är belägen i ett 
tredjeland. Sådan bevisning kan utgöras av 
bestämmelser i anställningsavtalet. Vidare 
bör det läggas fram en uppdragsskrivelse 
omfattande uppgifter av vilka det framgår 
att chefen eller specialisten från tredjeland 
har de yrkeskvalifikationer som krävs i den 
medlemsstat till vilken tillträde söks för att 
besätta den berörda tjänsten eller utöva det 
berörda reglerade yrket.

(13) Eftersom företagsintern överföring 
utgör temporär migration, bör den som 
inger en ansökan om tillträde tillhandahålla 
bevis för att den person som ansökan gäller 
när uppdraget slutförts kommer att 
överföras till en enhet som tillhör samma 
företagsgrupp och är belägen i ett 
tredjeland. Sådan bevisning kan utgöras av 
bestämmelser i anställningsavtalet. Vidare 
bör det läggas fram en uppdragsskrivelse 
omfattande uppgifter av vilka det framgår 
att chefen eller specialisten från tredjeland 
har de yrkeskvalifikationer som krävs i den
medlemsstat till vilken tillträde söks för att 
besätta den berörda tjänsten eller utöva det 
berörda reglerade yrket.

Or. it
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Ändringsförslag 54
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) En tredjelandsmedborgare som 
ansöker om tillträde som trainee måste 
tillhandahålla det erforderliga beviset på 
högre utbildning, nämligen ett examens-, 
utbildnings- eller annat behörighetsbevis 
på formella kvalifikationer som styrker 
slutförandet av ett minst treårigt program 
för eftergymnasial högre utbildning. Han 
måste dessutom lägga fram ett 
traineeavtal med en redovisning av 
traineeprogrammet omfattande uppgifter 
om dess varaktighet och om hur han 
kommer att handledas under programmet, 
så att det framgår att han kommer att ges 
verklig utbildning och inte sättas in som 
en ”vanlig arbetstagare”.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 55
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Om det inte strider mot principen om 
unionspreferens såsom denna kommer till 
uttryck i de relevanta bestämmelserna i 
anslutningsakterna bör det inte utföras 
något arbetsmarknadstest, eftersom detta 
skulle stå i strid med syftet med att införa 
ett transparent, förenklat förfarande för 
tillträde för personer som är föremål för
företagsinterna överföringar.

(15) Om det inte strider mot principen om 
unionspreferens såsom denna kommer till 
uttryck i de relevanta bestämmelserna i 
anslutningsakterna bör det inte utföras 
något arbetsmarknadstest, eftersom detta 
skulle stå i strid med syftet med att införa 
ett transparent, förenklat förfarande för 
tillträde för personer som är föremål för 
företagsinterna överföringar. De enda 
undantagen utgör byggnadsverksamhet 
och hantverk, inklusive närbesläktad 
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ekonomisk verksamhet enligt 
NACE-koderna F, N81.2.1 och N81.2.2. 
För dessa verksamheter kan 
medlemsstaterna utföra 
arbetsmarknadstester.

Or. de

Ändringsförslag 56
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Medlemsstaterna bör föreskriva 
lämpliga påföljder (t.ex. bötesstraff) för 
underlåtenhet att uppfylla villkoren i detta 
direktiv. Dessa påföljder kan åläggas 
värdenheten.

(18) Medlemsstaterna bör föreskriva både 
lämpliga påföljder (t.ex. bötesstraff) för 
underlåtenhet att uppfylla villkoren i detta 
direktiv och den yrkesinspektion som 
krävs för att garantera efterlevnad. Dessa 
påföljder kan åläggas värdenheten. Alla 
påföljder bör vara effektiva, 
proportionella och avskräckande. 
Arbetstagaren och hans eller hennes 
familj bör ha rätt att stanna i 
värdmedlemsstaten till dess att sådana 
förfaranden har slutförts.

Or. en

Ändringsförslag 57
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Detta direktiv bör inte påverka 
villkoren för tillhandahållande av tjänster 
inom ramen för artikel 56 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. Det bör 
i synnerhet inte påverka de arbets- och 

(22) Detta direktiv bör inte påverka 
villkoren för tillhandahållande av tjänster 
inom ramen för artikel 56 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. Detta 
direktiv bör inte tillämpas på 
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anställningsvillkor som i enlighet med 
direktiv 96/71/EG gäller för arbetstagare 
som utstationerats av ett i en medlemsstat 
etablerat företag för att tillhandahålla 
tjänster på en annan medlemsstats 
territorium. Detta direktiv bör inte 
tillämpas på tredjelandsmedborgare som 
utstationerats av ett i en medlemsstat 
etablerat företag inom ramen för 
tillhandahållande av tjänster i enlighet med
direktiv 96/71/EG. Till följd av detta får 
tredjelandsmedborgare som innehar ett 
tillstånd för person som är föremål för 
företagsintern överföring inte begagna sig 
av bestämmelserna i direktiv 96/71/EG. I 
överensstämmelse med artikel 1.4 i 
direktiv 96/71/EG bör detta direktiv inte ge 
företag som är etablerade i ett tredjeland 
förmånligare behandling än företag som är 
etablerade i en medlemsstat.

tredjelandsmedborgare som utstationerats 
av ett företag inom ramen för 
tillhandahållande av tjänster som omfattas 
av direktiv 96/71/EG.

Or. en

Motivering

Gränsdragningen i fråga om vilken lag som är tillämplig på den berörda personen måste 
vara mycket klar.

Ändringsförslag 58
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Personer från tredjeland som är 
föremål för företagsintern överföring bör 
beviljas likabehandling enligt nationell rätt 
med medborgare i värdmedlemsstaten med 
avseende på de grenar av den sociala 
tryggheten som anges i artikel 3 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om 
samordning av de sociala 
trygghetssystemen. Eftersom detta direktiv 

(23) Personer från tredjeland som är 
föremål för företagsintern överföring bör 
beviljas likabehandling enligt nationell rätt 
med medborgare i värdmedlemsstaten med 
avseende på de grenar av den sociala 
tryggheten som anges i artikel 3 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om 
samordning av de sociala 
trygghetssystemen. Detta direktiv bör inte 
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inte påverkar bestämmelser i bilaterala 
avtal, kan de rättigheter i fråga om social 
trygghet som en person från tredjeland 
som är föremål för företagsintern 
överföring åtnjuter på grundval av ett 
bilateralt avtal mellan den medlemsstat 
som han har givits tillträde till och hans 
ursprungsland vara större än de 
rättigheter som han skulle beviljas enligt 
nationell rätt. Detta direktiv bör inte ge 
fler rättigheter än de som redan föreskrivs i 
gällande unionslagstiftning om social 
trygghet för tredjelandsmedborgare som 
befinner sig i en situation med intressen i 
flera medlemsstater.

ge fler rättigheter än de som redan 
föreskrivs i gällande unionslagstiftning om 
social trygghet för tredjelandsmedborgare 
som befinner sig i en situation med 
intressen i flera medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 59
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Personer från tredjeland som är 
föremål för företagsintern överföring bör 
beviljas likabehandling enligt nationell rätt 
med medborgare i värdmedlemsstaten med 
avseende på de grenar av den sociala 
tryggheten som anges i artikel 3 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om 
samordning av de sociala 
trygghetssystemen. Eftersom detta direktiv 
inte påverkar bestämmelser i bilaterala 
avtal, kan de rättigheter i fråga om social 
trygghet som en person från tredjeland som 
är föremål för företagsintern överföring 
åtnjuter på grundval av ett bilateralt avtal 
mellan den medlemsstat som han har givits 
tillträde till och hans ursprungsland vara 
större än de rättigheter som han skulle 
beviljas enligt nationell rätt. Detta direktiv 
bör inte ge fler rättigheter än de som 

(23) Personer från tredjeland som är 
föremål för företagsintern överföring bör 
beviljas likabehandling enligt nationell rätt 
med medborgare i värdmedlemsstaten med 
avseende på de grenar av den sociala 
tryggheten som anges i artikel 3 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om 
samordning av de sociala 
trygghetssystemen. Eftersom detta direktiv 
inte påverkar bestämmelser i bilaterala 
avtal, kan de rättigheter i fråga om social 
trygghet som en person från tredjeland som 
är föremål för företagsintern överföring 
åtnjuter på grundval av ett bilateralt avtal 
mellan den medlemsstat som han eller hon
har givits tillträde till och personens
ursprungsland vara större än de rättigheter 
som vederbörande skulle beviljas enligt 
nationell rätt.
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redan föreskrivs i gällande 
unionslagstiftning om social trygghet för 
tredjelandsmedborgare som befinner sig i 
en situation med intressen i flera 
medlemsstater.

Or. de

Ändringsförslag 60
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Personer från tredjeland som är 
föremål för företagsintern överföring bör 
beviljas likabehandling enligt nationell rätt 
med medborgare i värdmedlemsstaten
med avseende på de grenar av den sociala 
tryggheten som anges i artikel 3 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om 
samordning av de sociala 
trygghetssystemen. Eftersom detta direktiv 
inte påverkar bestämmelser i bilaterala 
avtal, kan de rättigheter i fråga om social 
trygghet som en person från tredjeland 
som är föremål för företagsintern 
överföring åtnjuter på grundval av ett 
bilateralt avtal mellan den medlemsstat 
som han har givits tillträde till och hans 
ursprungsland vara större än de
rättigheter som han skulle beviljas enligt 
nationell rätt. Detta direktiv bör inte ge 
fler rättigheter än de som redan föreskrivs 
i gällande unionslagstiftning om social 
trygghet för tredjelandsmedborgare som 
befinner sig i en situation med intressen i 
flera medlemsstater.

(23) Adekvat skydd vad gäller social 
trygghet för både personer som är föremål 
för företagsinterna överföringar och 
deras familjemedlemmar är ett centralt 
inslag i detta direktiv och av stor betydelse 
när det gäller att garantera anständiga 
arbets- och levnadsvillkor under vistelse i 
unionen. Personer från tredjeland som är 
föremål för företagsintern överföring bör 
beviljas likabehandling. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt 
bestämmelser som garanterar 
likabehandling vad gäller social trygghet 
enligt nationell rätt med avseende på de 
grenar av den sociala tryggheten som anges 
i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 883/2004 av den 
29 april 2004 om samordning av de sociala 
trygghetssystemen. Utan att påverka 
bilaterala avtal som föreskriver ett bättre 
skydd i fråga om social trygghet bör man i 
detta direktiv fastställa mekanismer som 
garanterar ett effektivt skydd i form av 
social trygghet under vistelsen samt, i 
förekommande fall, mekanismer för 
export av de förvärvade rättigheterna.

Eventuella inskränkningar i 
likabehandlingen i fråga om social 
trygghet enligt detta direktiv bör inte 
påverka de rättigheter som följer av 
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tillämpningen av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 1231/2010 av 
den 24 november 2010 om utvidgning av 
förordning (EG) nr 883/2004 och 
förordning (EG) nr 987/2009 till att gälla 
de tredjelandsmedborgare som enbart på 
grund av sitt medborgarskap inte omfattas 
av dessa förordningar1.

____________
¹ EUT L 344, 29.12.2010, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 61
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Personer från tredjeland som är 
föremål för företagsintern överföring bör 
beviljas likabehandling enligt nationell rätt 
med medborgare i värdmedlemsstaten med 
avseende på de grenar av den sociala 
tryggheten som anges i artikel 3 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om 
samordning av de sociala 
trygghetssystemen. Eftersom detta direktiv 
inte påverkar bestämmelser i bilaterala 
avtal, kan de rättigheter i fråga om social 
trygghet som en person från tredjeland som 
är föremål för företagsintern överföring 
åtnjuter på grundval av ett bilateralt avtal 
mellan den medlemsstat som han har givits 
tillträde till och hans ursprungsland vara 
större än de rättigheter som han skulle 
beviljas enligt nationell rätt. Detta direktiv 
bör inte ge fler rättigheter än de som redan 
föreskrivs i gällande unionslagstiftning om 
social trygghet för tredjelandsmedborgare 
som befinner sig i en situation med 
intressen i flera medlemsstater.

(23) Personer från tredjeland som är 
föremål för företagsintern överföring bör 
beviljas likabehandling enligt nationell rätt 
med medborgare i värdmedlemsstaten med 
avseende på de grenar av den sociala 
tryggheten som anges i artikel 3 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om 
samordning av de sociala 
trygghetssystemen. Medlemsstaterna får 
göra inskränkningar i likabehandlingen 
när personer som är föremål för 
företagsinterna överföringar skyddas 
antingen av de olika grenarna av den 
sociala tryggheten i ursprungslandet eller 
på annat sätt och när vederbörande enligt 
lagstiftningen i medlemsstaten får 
undantas från värdmedlemsstatens 
lagstiftning i fråga om social trygghet.
Eftersom detta direktiv inte påverkar 
bestämmelser i bilaterala avtal, kan de 
rättigheter i fråga om social trygghet som 
en person från tredjeland som är föremål 
för företagsintern överföring åtnjuter på 
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grundval av ett bilateralt avtal mellan den 
medlemsstat som han eller hon har givits 
tillträde till och personens ursprungsland 
vara större än de rättigheter som 
vederbörande skulle beviljas enligt 
nationell rätt. Detta direktiv bör inte ge fler 
rättigheter än de som redan föreskrivs i 
gällande unionslagstiftning om social 
trygghet för tredjelandsmedborgare som 
befinner sig i en situation med intressen i 
flera medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 62
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Personer från tredjeland som är 
föremål för företagsintern överföring bör 
beviljas likabehandling enligt nationell rätt 
med medborgare i värdmedlemsstaten med 
avseende på de grenar av den sociala 
tryggheten som anges i artikel 3 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om 
samordning av de sociala 
trygghetssystemen. Eftersom detta direktiv 
inte påverkar bestämmelser i bilaterala 
avtal, kan de rättigheter i fråga om social 
trygghet som en person från tredjeland som 
är föremål för företagsintern överföring 
åtnjuter på grundval av ett bilateralt avtal 
mellan den medlemsstat som han har givits 
tillträde till och hans ursprungsland vara 
större än de rättigheter som han skulle 
beviljas enligt nationell rätt. Detta direktiv 
bör inte ge fler rättigheter än de som redan 
föreskrivs i gällande unionslagstiftning om 
social trygghet för tredjelandsmedborgare 
som befinner sig i en situation med 
intressen i flera medlemsstater.

(23) Personer från tredjeland som är 
föremål för företagsintern överföring bör 
beviljas likabehandling enligt nationell rätt
med medborgare i värdmedlemsstaten med 
avseende på de grenar av den sociala 
tryggheten som anges i artikel 3.1 a–i i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om 
samordning av de sociala 
trygghetssystemen. Eftersom detta direktiv 
inte påverkar bestämmelser i bilaterala 
avtal, kan de rättigheter i fråga om social 
trygghet som en person från tredjeland som 
är föremål för företagsintern överföring 
åtnjuter på grundval av ett bilateralt avtal 
mellan den medlemsstat som han eller hon
har givits tillträde till och personens 
ursprungsland vara större än de rättigheter 
som vederbörande skulle beviljas enligt 
nationell rätt. Detta direktiv bör inte ge fler 
rättigheter än de som redan föreskrivs i 
gällande unionslagstiftning om social 
trygghet för tredjelandsmedborgare som 
befinner sig i en situation med intressen i 
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flera medlemsstater.

Or. de

Ändringsförslag 63
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Personer från tredjeland som är 
föremål för företagsintern överföring bör 
beviljas likabehandling enligt nationell rätt 
med medborgare i värdmedlemsstaten med 
avseende på de grenar av den sociala 
tryggheten som anges i artikel 3 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om 
samordning av de sociala 
trygghetssystemen. Eftersom detta direktiv 
inte påverkar bestämmelser i bilaterala 
avtal, kan de rättigheter i fråga om social 
trygghet som en person från tredjeland som 
är föremål för företagsintern överföring 
åtnjuter på grundval av ett bilateralt avtal 
mellan den medlemsstat som han har givits 
tillträde till och hans ursprungsland vara 
större än de rättigheter som han skulle 
beviljas enligt nationell rätt. Detta direktiv 
bör inte ge fler rättigheter än de som redan 
föreskrivs i gällande unionslagstiftning om 
social trygghet för tredjelandsmedborgare 
som befinner sig i en situation med 
intressen i flera medlemsstater.

(23) Personer från tredjeland som är 
föremål för företagsintern överföring bör 
beviljas likabehandling enligt nationell rätt 
med medborgare i värdmedlemsstaten med 
avseende på de grenar av den sociala 
tryggheten som anges i artikel 3 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om 
samordning av de sociala 
trygghetssystemen. Eftersom detta direktiv 
inte påverkar bestämmelser i bilaterala 
avtal, kan de rättigheter i fråga om social 
trygghet som en person från tredjeland som 
är föremål för företagsintern överföring 
åtnjuter på grundval av ett bilateralt avtal 
mellan den medlemsstat som han eller hon
har givits tillträde till och personens
ursprungsland vara större än de rättigheter 
som vederbörande skulle beviljas enligt 
nationell rätt. Detta direktiv bör inte ge fler 
rättigheter än de som redan föreskrivs i 
gällande unionslagstiftning om social 
trygghet för tredjelandsmedborgare som 
befinner sig i en situation med intressen i 
flera medlemsstater. Bestämmelserna i 
detta direktiv bör inte tillämpas på 
situationer där en utstationerad 
arbetstagare omfattas av ett tredjelands 
socialförsäkringslagstiftning eller betalar 
sociala avgifter i ett tredjeland.

Or. pl
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Motivering

Man bör undvika att hamna i en situation där en arbetstagare omfattas av två 
lagstiftningssystem och betalar in sociala avgifter både i en medlemsstat och i ett tredjeland.

Ändringsförslag 64
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Detta direktiv står i överensstämmelse 
med de grundläggande rättigheter och 
principer som erkänns särskilt i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna.

(27) Detta direktiv står i överensstämmelse 
med de grundläggande rättigheter och 
principer som erkänns särskilt i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna och med de relevanta 
ILO-konventionerna, såsom konvention 
nr 102 om social trygghet 
(miniminormer), konvention nr 118 om 
likabehandling (social trygghet), 
konvention nr 143 om migrerande 
arbetstagare och konvention nr 97 om 
arbetskraftsinvandring.

Or. en

Ändringsförslag 65
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Medlemsstaterna bör snarast 
möjligt ratificera den internationella 
konventionen om skydd av alla 
migrerande arbetstagares och deras 
familjemedlemmars rättigheter, som 
antogs av FN:s generalförsamling den 
18 december 1990.
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Or. en

Ändringsförslag 66
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29a) Oavsett vilken lagstiftning som är 
tillämplig på anställningsförhållandet bör 
åtminstone de lagar, förordningar och 
bestämmelser som gäller för arbetsplatsen 
tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 67
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Skäl 29b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29b) Detta direktiv bör tillämpas utan att 
det påverkar rättigheterna och 
principerna i Europeiska sociala stadgan 
av den 18 oktober 1961 och 
Europeiska konventionen av den 
24 november 1977 om migrerande 
arbetstagares rättsställning.

Or. en

Ändringsförslag 68
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) villkoren för inresa och vistelse i mer än
tre månader på medlemsstaternas 
territorium för tredjelandsmedborgare och 
deras familjemedlemmar inom ramen för 
företagsintern överföring av personal,

a) villkoren för inresa och vistelse i upp till
tre år på medlemsstaternas territorium för 
arbetstagare från tredjeländer och deras 
familjemedlemmar inom ramen för 
företagsintern överföring av personal,

Or. en

Ändringsförslag 69
Martin Kastler

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) villkoren för inresa och vistelse i mer än 
tre månader på medlemsstaternas 
territorium för tredjelandsmedborgare och 
deras familjemedlemmar inom ramen för 
företagsintern överföring av personal,

a) villkoren för inresa och vistelse på 
medlemsstaternas territorium för 
tredjelandsmedborgare och deras 
familjemedlemmar inom ramen för 
företagsintern överföring av personal,

Or. de

Ändringsförslag 70
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) villkoren för inresa och vistelse i mer än 
tre månader för en tredjelandsmedborgare
enligt punkt a i en annan medlemsstat än 
den som först beviljade honom ett 
uppehållstillstånd på grundval av detta 
direktiv.

b) villkoren för inresa och vistelse i mer än 
tre månader för en arbetstagare från ett 
tredjeland enligt punkt a i en annan 
medlemsstat än den som först beviljade 
vederbörande ett uppehållstillstånd på 
grundval av detta direktiv.

Or. en
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Ändringsförslag 71
Martin Kastler

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) villkoren för inresa och vistelse i mer än 
tre månader för en tredjelandsmedborgare 
enligt punkt a i en annan medlemsstat än 
den som först beviljade honom ett 
uppehållstillstånd på grundval av detta 
direktiv.

b) villkoren för inresa och vistelse för en 
tredjelandsmedborgare enligt punkt a i en 
annan medlemsstat än den som först 
beviljade vederbörande ett 
uppehållstillstånd på grundval av detta 
direktiv.

Or. de

Ändringsförslag 72
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv ska tillämpas på 
tredjelandsmedborgare som vistas utanför 
en medlemsstats territorium och ansöker 
om tillträde till en medlemsstats territorium 
inom ramen för företagsintern överföring.

1. Detta direktiv ska tillämpas på 
arbetstagare som är 
tredjelandsmedborgare och som ansöker 
om tillträde till en medlemsstats territorium 
inom ramen för företagsintern överföring.

Or. en

Ändringsförslag 73
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) tredjelandsmedborgare som på ett i en 
annan medlemsstat etablerat företags 

c) tredjelandsmedborgare som 
utstationerats av ett i en medlemsstat 
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vägnar tillhandahåller tjänster inom 
ramen för artikel 56 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, 
inbegripet tredjelandsmedborgare som 
utstationerats av ett i en medlemsstat 
etablerat företag inom ramen för 
tillhandahållande av tjänster i enlighet med
direktiv 96/71/EG.

etablerat företag inom ramen för 
tillhandahållande av tjänster som omfattas 
av direktiv 96/71/EG.

Or. en

Motivering

Gränsdragningen i fråga om vilken lag som är tillämplig på den berörda personen måste 
vara mycket klar.

Ändringsförslag 74
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) tredjelandsmedborgare som på ett i en 
annan medlemsstat etablerat företags 
vägnar tillhandahåller tjänster inom ramen 
för artikel 56 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, inbegripet 
tredjelandsmedborgare som utstationerats 
av ett i en medlemsstat etablerat företag 
inom ramen för tillhandahållande av 
tjänster i enlighet med direktiv 96/71/EG.

c) tredjelandsmedborgare som på ett i en 
annan medlemsstat etablerat företags 
vägnar tillhandahåller tjänster inom ramen 
för artikel 56 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, inbegripet 
tredjelandsmedborgare som utstationerats 
av ett i en medlemsstat etablerat företag 
inom ramen för tillhandahållande av 
tjänster i enlighet med direktiv 96/71/EG.
Utstationeringsdirektivet 
(direktiv 96/71/EG) ska dock tillämpas 
fullt ut på överförda 
tredjelandsmedborgare som bedriver 
byggnadsverksamhet och hantverk, 
inklusive närbesläktad ekonomisk 
verksamhet enligt NACE-koderna F, 
N81.2.1 och N81.2.2. Detta direktiv ska 
inte tillämpas på dessa NACE-sektorer.

Or. de
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Ändringsförslag 75
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) tredjelandsmedborgare som utför 
arbete som tillfällig inhyrd arbetskraft.

Or. en

Ändringsförslag 76
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) tredjelandsmedborgare som utgör 
inhyrd arbetskraft hos en självständig 
inhyrd firma eller hos en inhyrd firma 
inom en koncern eller en företagsgrupp,

Or. de

Ändringsförslag 77
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cc) tredjelandsmedborgare som ingått ett 
tidsbegränsat anställningsavtal med 
ursprungsföretaget.

Or. de
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Ändringsförslag 78
Nadja Hirsch

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
byggnadsverksamhet, inklusive 
närbesläktad ekonomisk verksamhet 
(NACE Rev. 1.1 koderna 45.1–4; 
verksamheter uppräknade i bilagan till 
direktiv 96/71/EG).

Or. de

Ändringsförslag 79
Ivo Belet

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Detta direktiv ska inte vara tillämpligt 
på sådan byggnadsverksamhet som anges 
i bilaga 3 till direktiv 96/71/EG.

Or. en

Ändringsförslag 80
Thomas Händel, Cornelia Ernst

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna kan efter 
arbetsmarknadsparternas samtycke 
begränsa direktivets tillämpningsområde 
för vissa sektorer och undersektorer.
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Or. de

Ändringsförslag 81
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) företagsintern överföring: temporär 
överföring av en tredjelandsmedborgare 
från ett utanför en medlemsstats territorium 
etablerat företag till vilket 
tredjelandsmedborgaren är knuten med ett 
anställningsavtal till en inom en 
medlemsstats territorium etablerad enhet 
som tillhör samma företagsgrupp.

b) företagsintern överföring: temporär 
överföring av en tredjelandsmedborgare – i 
yrkessyfte eller utbildnings-
/fortbildningssyfte – från ett utanför en 
medlemsstats territorium etablerat företag 
till vilket tredjelandsmedborgaren är 
knuten med ett anställningsavtal till en 
inom en medlemsstats territorium etablerad 
enhet som tillhör samma företagsgrupp.

Or. de

Ändringsförslag 82
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) företagsintern överföring: temporär 
överföring av en tredjelandsmedborgare 
från ett utanför en medlemsstats territorium 
etablerat företag till vilket 
tredjelandsmedborgaren är knuten med ett 
anställningsavtal till en inom en 
medlemsstats territorium etablerad enhet 
som tillhör samma företagsgrupp.

b) företagsintern överföring: temporär 
överföring av en tredjelandsmedborgare 
från ett utanför en medlemsstats territorium 
etablerat företag till vilket 
tredjelandsmedborgaren är knuten med ett 
anställningsavtal till en inom en 
medlemsstats territorium etablerad enhet 
som tillhör samma företagsgrupp, inom 
ramen för ett nytt anställningsavtal med 
denna enhet.

Or. de
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Ändringsförslag 83
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) företagsintern överföring: temporär 
överföring av en tredjelandsmedborgare
från ett utanför en medlemsstats territorium 
etablerat företag till vilket 
tredjelandsmedborgaren är knuten med ett 
anställningsavtal till en inom en 
medlemsstats territorium etablerad enhet 
som tillhör samma företagsgrupp.

b) företagsintern överföring: temporär 
överföring av en arbetstagare från ett 
tredjeland från ett utanför en medlemsstats 
territorium etablerat företag till vilket 
vederbörande är knuten med ett 
anställningsavtal som gällt under minst ett 
år före överföringen och som ingåtts med
en inom en medlemsstats territorium 
etablerad enhet som tillhör samma 
företagsgrupp.

Or. en

Ändringsförslag 84
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) företagsintern överföring: temporär 
överföring av en tredjelandsmedborgare 
från ett utanför en medlemsstats territorium 
etablerat företag till vilket 
tredjelandsmedborgaren är knuten med ett 
anställningsavtal till en inom en 
medlemsstats territorium etablerad enhet 
som tillhör samma företagsgrupp.

b) företagsintern överföring: temporär 
överföring av en tredjelandsmedborgare 
från ett utanför en medlemsstats territorium 
etablerat företag till vilket 
tredjelandsmedborgaren är knuten med ett 
anställningsavtal till en inom en 
medlemsstats territorium etablerad enhet 
som tillhör samma företagsgrupp.
Överföringen ska inte vara permanent.

Or. de

Ändringsförslag 85
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) företagsintern överföring: temporär 
överföring av en tredjelandsmedborgare 
från ett utanför en medlemsstats territorium 
etablerat företag till vilket 
tredjelandsmedborgaren är knuten med ett 
anställningsavtal till en inom en 
medlemsstats territorium etablerad enhet 
som tillhör företaget eller samma 
företagsgrupp.

b) företagsintern överföring: temporär 
överföring av en tredjelandsmedborgare 
från ett utanför en medlemsstats territorium 
etablerat företag till vilket 
tredjelandsmedborgaren är knuten med ett 
anställningsavtal eller genom någon 
annan anställningsform, till en inom en
medlemsstats territorium etablerad enhet 
som tillhör företaget eller samma 
företagsgrupp.

Or. pl

Motivering

Den i artikel 3 föreslagna definitionen av ”företagsintern överföring” rör uteslutande 
tredjelandsmedborgare som genom ett anställningsavtal är knutna till en enhet som tillhör 
företaget. Detta har omintetgjort möjligheten att överföra arbetstagare som utför arbete inom 
ramen för andra anställningsformer som föreskrivs i tredjeländer.

Ändringsförslag 86
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) företagsintern överföring: temporär 
överföring av en tredjelandsmedborgare 
från ett utanför en medlemsstats territorium 
etablerat företag till vilket 
tredjelandsmedborgaren är knuten med ett 
anställningsavtal till en inom en 
medlemsstats territorium etablerad enhet 
som tillhör samma företagsgrupp.

b) företagsintern överföring: temporär 
överföring av en tredjelandsmedborgare 
som inte är bosatt inom medlemsstaternas 
territorier och som kommer från ett 
utanför en medlemsstats territorium 
etablerat företag till vilket 
tredjelandsmedborgaren är knuten med ett 
anställningsavtal till en inom en 
medlemsstats territorium etablerad enhet 
som tillhör samma företagsgrupp; denna 
överföring är avsedd att omfatta 
situationer som liknar dem som avses i 
artikel 1.3 b i direktiv 96/71/EG.
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Or. en

Ändringsförslag 87
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) person som är föremål för företagsintern 
överföring: en tredjelandsmedborgare som 
är föremål för en sådan överföring.

c) person som är föremål för företagsintern 
överföring: en tredjelandsmedborgare som 
inte är bosatt inom medlemsstaternas 
territorier och som är föremål för en sådan 
överföring.

Or. en

Ändringsförslag 88
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) person som är föremål för företagsintern 
överföring: en tredjelandsmedborgare som 
är föremål för en sådan överföring.

c) person som är föremål för företagsintern 
överföring: en arbetstagare som är 
tredjelandsmedborgare och som är föremål 
för en sådan överföring.

Or. en

Ändringsförslag 89
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) chef: en person i ledande ställning som 
framför allt leder värdenhetens 

e) chef: en person i ledande ställning som 
framför allt leder enheten och som står 
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administration och som står under allmänt 
överinseende av och får instruktioner från i 
första hand styrelsen eller bolagets 
aktieägare eller motsvarande. Hit hör 
personer som leder värdenheten eller en 
avdelning eller underavdelning av 
värdenheten, övervakar och kontrollerar 
det arbete som utförs av annan tillsyns-
eller ledningspersonal eller personal med 
särskilda fackkunskaper, har behörighet 
att personligen anställa och avskeda eller 
tillstyrka anställning, avskedande och 
andra personalåtgärder.

under allmänt överinseende av och får 
instruktioner från i första hand styrelsen 
eller bolagets aktieägare eller motsvarande.

Or. de

Ändringsförslag 90
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) chef: en person i ledande ställning som 
framför allt leder värdenhetens 
administration och som står under allmänt 
överinseende av och får instruktioner från i 
första hand styrelsen eller bolagets 
aktieägare eller motsvarande. Hit hör 
personer som leder värdenheten eller en 
avdelning eller underavdelning av 
värdenheten, övervakar och kontrollerar 
det arbete som utförs av annan tillsyns-
eller ledningspersonal eller personal med 
särskilda fackkunskaper, har behörighet 
att personligen anställa och avskeda eller 
tillstyrka anställning, avskedande och 
andra personalåtgärder.

e) chef: en person i ledande ställning som 
framför allt leder värdenhetens 
administration och som står under allmänt 
överinseende av och får instruktioner från i 
första hand styrelsen eller bolagets 
aktieägare eller motsvarande.

Or. de

Ändringsförslag 91
Martin Kastler
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) chef: en person i ledande ställning som 
framför allt leder värdenhetens 
administration och som står under allmänt 
överinseende av och får instruktioner från i 
första hand styrelsen eller bolagets 
aktieägare eller motsvarande. Hit hör 
personer som leder värdenheten eller en 
avdelning eller underavdelning av 
värdenheten, övervakar och kontrollerar 
det arbete som utförs av annan tillsyns-
eller ledningspersonal eller personal med 
särskilda fackkunskaper, har behörighet att 
personligen anställa och avskeda eller 
tillstyrka anställning, avskedande och 
andra personalåtgärder.

e) chef: en person i ledande ställning som 
står under allmänt överinseende av och får 
instruktioner från i första hand styrelsen 
eller bolagets aktieägare eller motsvarande; 
hit hör personer som leder värdenheten 
eller en avdelning eller underavdelning av 
värdenheten, övervakar och kontrollerar 
det arbete som utförs av annan tillsyns-
eller ledningspersonal eller personal med 
särskilda fackkunskaper, har behörighet att 
personligen anställa och avskeda eller 
tillstyrka anställning, avskedande och 
andra personalåtgärder.

Or. de

Ändringsförslag 92
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) chef: en person i ledande ställning som 
framför allt leder värdenhetens 
administration och som står under allmänt 
överinseende av och får instruktioner från i 
första hand styrelsen eller bolagets 
aktieägare eller motsvarande. Hit hör 
personer som leder värdenheten eller en 
avdelning eller underavdelning av 
värdenheten, övervakar och kontrollerar 
det arbete som utförs av annan tillsyns-
eller ledningspersonal eller personal med 
särskilda fackkunskaper, har behörighet 
att personligen anställa och avskeda eller 
tillstyrka anställning, avskedande och 
andra personalåtgärder.

e) chef: en person i ledande ställning som 
framför allt leder värdenhetens 
administration och som står under allmänt 
överinseende av och får instruktioner från i 
första hand styrelsen eller bolagets 
aktieägare eller motsvarande; hit hör 
personer som leder värdenheten eller en 
avdelning eller underavdelning av 
värdenheten eller övervakar och 
kontrollerar det arbete som utförs av annan 
tillsyns- eller ledningspersonal eller 
personal med särskilda fackkunskaper.
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Or. en

Motivering

Definitionen av chef måste klargöras och begränsas till personer som är högkvalificerade och 
har särskilda färdigheter och vars personliga kapacitet är oumbärlig för att det specifika 
arbetet i företaget i värdlandet ska kunna utföras korrekt. Detta innebär att inresekriteriet 
måste vara kvalifikationer och arbetsplatsen inom företaget, inte lönen. En uttömmande lista 
som kan tolkas på antingen ett inkluderande eller ett exkluderande sätt klargör inte 
situationen.

Ändringsförslag 93
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) chef: en person i ledande ställning som 
framför allt leder värdenhetens 
administration och som står under allmänt 
överinseende av och får instruktioner från i 
första hand styrelsen eller bolagets 
aktieägare eller motsvarande. Hit hör 
personer som leder värdenheten eller en 
avdelning eller underavdelning av 
värdenheten, övervakar och kontrollerar 
det arbete som utförs av annan tillsyns-
eller ledningspersonal eller personal med 
särskilda fackkunskaper, har behörighet att 
personligen anställa och avskeda eller 
tillstyrka anställning, avskedande och 
andra personalåtgärder.

e) chef: en person i ledande ställning som 
framför allt leder värdenhetens 
administration, men även arbetslag 
och/eller projekt som spelar en nyckelroll 
för värdenheten, och som står under 
allmänt överinseende av och får 
instruktioner från i första hand styrelsen 
eller bolagets aktieägare eller motsvarande;
hit hör personer som leder värdenheten 
eller en avdelning eller underavdelning av 
värdenheten, övervakar och kontrollerar 
det arbete som utförs av annan tillsyns-
eller ledningspersonal eller personal med 
särskilda fackkunskaper, har behörighet att 
personligen anställa och avskeda eller 
tillstyrka anställning, avskedande och 
andra personalåtgärder.

Or. pl

Motivering

Den föreslagna definitionen av ”chef” begränsar tillämpningen av direktivet till den högsta 
ledningsnivån och utesluter exempelvis projektledare eller ledare för arbetslag från 
tillämpningsområdet. Med hänsyn till ändamålet överföring av arbetstagare skulle denna 
definition begränsa möjligheterna att tillämpa direktivet.
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Ändringsförslag 94
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) chef: en person i ledande ställning som 
framför allt leder värdenhetens 
administration och som står under allmänt 
överinseende av och får instruktioner från i 
första hand styrelsen eller bolagets 
aktieägare eller motsvarande. Hit hör 
personer som leder värdenheten eller en 
avdelning eller underavdelning av 
värdenheten, övervakar och kontrollerar 
det arbete som utförs av annan tillsyns-
eller ledningspersonal eller personal med 
särskilda fackkunskaper, har behörighet att 
personligen anställa och avskeda eller 
tillstyrka anställning, avskedande och 
andra personalåtgärder.

e) chef: en person i ledande ställning inom 
företagsstrukturen som framför allt leder 
värdenhetens administration och som står 
under allmänt överinseende av och får
instruktioner från i första hand styrelsen 
eller bolagets aktieägare eller motsvarande; 
hit hör personer som leder värdenheten 
eller en avdelning eller underavdelning av 
värdenheten eller ett särskilt projekt av 
betydande storlek, övervakar och 
kontrollerar det arbete som utförs av annan 
tillsyns- eller ledningspersonal eller 
personal med särskilda fackkunskaper samt
har behörighet att personligen anställa och 
avskeda eller tillstyrka anställning, 
avskedande och andra personalåtgärder.

Or. it

Ändringsförslag 95
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) chef: en person i ledande ställning som
framför allt leder värdenhetens 
administration och som står under allmänt 
överinseende av och får instruktioner från i 
första hand styrelsen eller bolagets 
aktieägare eller motsvarande. Hit hör 
personer som leder värdenheten eller en 
avdelning eller underavdelning av 
värdenheten, övervakar och kontrollerar 
det arbete som utförs av annan tillsyns-
eller ledningspersonal eller personal med 

e) chef: en arbetstagare som har 
kvalifikationer motsvarande nivå 7 i den 
europeiska ramen för kvalifikationer och 
som är i ledande ställning, framför allt 
leder värdenhetens administration och står 
under allmänt överinseende av och får 
instruktioner från i första hand styrelsen 
eller bolagets aktieägare eller motsvarande;
hit hör personer som leder värdenheten 
eller en avdelning eller underavdelning av 
värdenheten, övervakar och kontrollerar 
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särskilda fackkunskaper, har behörighet att 
personligen anställa och avskeda eller 
tillstyrka anställning, avskedande och 
andra personalåtgärder.

det arbete som utförs av annan tillsyns-
eller ledningspersonal eller personal med 
särskilda fackkunskaper, har behörighet att 
personligen anställa och avskeda eller 
tillstyrka anställning, avskedande och 
andra personalåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 96
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) specialist: en person som har ovanliga
kunskaper som är väsentliga och specifika 
för värdenheten. Vid sidan av kunskaper 
som är specifika för värdenheten får man 
vid bedömningen av dessa kunskaper 
också beakta en hög kvalifikationsnivå för 
en typ av arbete eller bransch som kräver 
särskilt tekniskt kunnande.

f) specialist: en person som överförs för en 
högkvalificerad anställning samt har bevis 
på högre yrkesutbildning och 
fackkunskaper på hög nivå och visar prov 
på beständigt kunnande och specifika 
kunskaper som är väsentliga och specifika 
eller viktiga för den specifika verksamhet 
som bedrivs vid värdenheten.

Or. de

Ändringsförslag 97
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) specialist: en person som har ovanliga
kunskaper som är väsentliga för 
värdenheten. Vid sidan av kunskaper som 
är specifika för värdenheten får man vid 
bedömningen av dessa kunskaper också 
beakta en hög kvalifikationsnivå för en typ 
av arbete eller bransch som kräver särskilt 
tekniskt kunnande.

f) specialist: en person som har specifika
kunskaper och färdigheter som är av 
grundläggande vikt för värdenheten, där 
så är möjligt intygade genom en hög 
kvalifikationsnivå för en typ av arbete eller 
bransch som kräver särskilt tekniskt 
kunnande.
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Or. it

Ändringsförslag 98
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) specialist: en person som har ovanliga
kunskaper som är väsentliga för 
värdenheten. Vid sidan av kunskaper som 
är specifika för värdenheten får man vid 
bedömningen av dessa kunskaper också 
beakta en hög kvalifikationsnivå för en typ 
av arbete eller bransch som kräver särskilt 
tekniskt kunnande.

f) specialist: en person som överförs för 
högkvalificerad anställning, som har 
specifika kunskaper väsentliga för 
värdenheten och som utmärks av en hög 
kvalifikationsnivå för en typ av arbete eller 
bransch som kräver särskilt tekniskt 
kunnande.

Or. en

Ändringsförslag 99
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) specialist: en person som har ovanliga 
kunskaper som är väsentliga och specifika 
för värdenheten. Vid sidan av kunskaper 
som är specifika för värdenheten får man 
vid bedömningen av dessa kunskaper också 
beakta en hög kvalifikationsnivå för en typ 
av arbete eller bransch som kräver särskilt 
tekniskt kunnande.

f) specialist: en person som har ovanliga 
kunskaper som är specifika för 
värdenheten; vid sidan av kunskaper som 
är specifika för värdenheten får man vid 
bedömningen av dessa kunskaper också 
beakta en hög kvalifikationsnivå för en typ 
av arbete eller bransch som kräver särskilt 
kunnande.

Or. pl

Motivering

Den föreslagna definitionen är tvetydig i fråga om vilka kvalifikationer som ska anses som 
väsentliga kunskaper för företaget. Detta kan förstås på olika sätt, beroende på vilken 
tolkning man gör. Definitionen är begränsad till personer med tekniskt kunnande och stänger 
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därmed dörren för överföring av arbetstagare med andra kvalifikationer som i vissa 
situationer kan visa sig vara väsentliga för värdenheten.

Ändringsförslag 100
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) specialist: en person som har ovanliga 
kunskaper som är väsentliga och specifika 
för värdenheten. Vid sidan av kunskaper 
som är specifika för värdenheten får man 
vid bedömningen av dessa kunskaper också 
beakta en hög kvalifikationsnivå för en typ 
av arbete eller bransch som kräver särskilt 
tekniskt kunnande.

f) specialist: en arbetstagare som har 
kvalifikationer motsvarande minst nivå 5 i 
den europeiska ramen för kvalifikationer 
och ovanliga kunskaper som är väsentliga 
och specifika för värdenheten; vid sidan av 
kunskaper som är specifika för värdenheten 
får man vid bedömningen av dessa 
kunskaper också beakta en hög 
kvalifikationsnivå för en typ av arbete eller 
bransch som kräver särskilt tekniskt 
kunnande.

Or. en

Ändringsförslag 101
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) specialist: en person som har ovanliga
kunskaper som är väsentliga och specifika 
för värdenheten. Vid sidan av kunskaper 
som är specifika för värdenheten får man 
vid bedömningen av dessa kunskaper också 
beakta en hög kvalifikationsnivå för en typ 
av arbete eller bransch som kräver särskilt 
tekniskt kunnande.

f) specialist: en person som har 
fackkunskaper som är väsentliga och 
specifika för värdenheten; vid sidan av 
kunskaper som är specifika för värdenheten 
får man vid bedömningen av dessa 
kunskaper också beakta en hög 
kvalifikationsnivå för en typ av arbete eller 
bransch som kräver särskilt tekniskt 
kunnande.

Or. de
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Ändringsförslag 102
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) specialist: en person som har ovanliga 
kunskaper som är väsentliga och specifika 
för värdenheten. Vid sidan av kunskaper 
som är specifika för värdenheten får man 
vid bedömningen av dessa kunskaper också 
beakta en hög kvalifikationsnivå för en typ 
av arbete eller bransch som kräver särskilt 
tekniskt kunnande.

f) specialist: en person som har ovanliga 
kunskaper som är väsentliga och specifika 
för värdenheten; vid sidan av kunskaper 
som är specifika för värdenheten får man 
vid bedömningen av dessa kunskaper också 
beakta en slutförd högre utbildning för en 
typ av arbete eller bransch som kräver 
särskilt tekniskt kunnande. En slutförd 
högre utbildning föreligger endast om 
specialisten kan uppvisa ett bevis på 
slutförd högre utbildning (examensbevis 
eller annat intyg) vilket utfärdats av en 
behörig myndighet. Beviset på slutförd 
högre utbildning ska ha erhållits efter en 
slutförd högre utbildning på minst tre år 
vid en officiellt erkänd inrättning för 
högre utbildning. Utöver slutförd högre 
utbildning ska det finnas krav på minst 
fem års relevant yrkeslivserfarenhet som 
ska vara jämförbar med slutförd högre 
utbildning vad nivån beträffar. 
Specialisten ska visa att han eller hon 
under överföringen har minst den 
normala genomsnittliga bruttoinkomsten 
för personer som arbetar inom den 
berörda sektorn i det land som 
vederbörande är verksam i. Vid ytterligare 
överföring till ett annat land ska 
vederbörande visa motsvarande även i det 
landet. Den behöriga myndighetens 
uppgifter om den genomsnittliga 
bruttoinkomsten under det år som 
föregick överföringen ska utgöra 
grundvalen för dessa beräkningar. Om 
några sådana uppgifter ännu inte finns 
att tillgå får uppgifterna från året 
dessförinnan användas.
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Or. de

Ändringsförslag 103
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) trainee: en person med bevis på högre 
utbildning som överförs för att han ska 
bredda sina kunskaper om och 
erfarenheter av ett företag som 
förberedelse för att ta över en ledande 
ställning inom företaget.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 104
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) trainee: en person med bevis på högre 
utbildning som överförs för att han ska 
bredda sina kunskaper om och erfarenheter 
av ett företag som förberedelse för att ta 
över en ledande ställning inom företaget.

g) trainee: en person med bevis på högre 
utbildning som överförs för att han eller 
hon ska bredda sina kunskaper om och 
erfarenheter av ett företag.

Or. nl

Ändringsförslag 105
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led g
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) trainee: en person med bevis på högre 
utbildning som överförs för att han ska 
bredda sina kunskaper om och erfarenheter 
av ett företag som förberedelse för att ta 
över en ledande ställning inom företaget.

g) trainee: en person med bevis på högre 
utbildning som överförs för att han eller 
hon ska bredda sina kunskaper om och 
erfarenheter av ett företag som förberedelse 
för att senare ta över en kvalificerad 
anställning.

Or. de

Ändringsförslag 106
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) trainee: en person med bevis på högre 
utbildning som överförs för att han ska 
bredda sina kunskaper om och erfarenheter 
av ett företag som förberedelse för att ta 
över en ledande ställning inom företaget.

g) trainee: en arbetstagare med bevis på 
högre utbildning motsvarande minst nivå 5 
i den europeiska ramen för kvalifikationer 
och ett traineeavtal innehållande en 
beskrivning av traineeprogrammet samt 
uppgifter om dess varaktighet, som 
överförs för att han eller hon ska bredda 
sina kunskaper om och erfarenheter av ett 
företag som förberedelse för att ta över en 
ledande ställning inom företaget.

Or. en

Ändringsförslag 107
Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) trainee: en person med bevis på högre 
utbildning som överförs för att han ska 
bredda sina kunskaper om och erfarenheter 

g) trainee: en person med bevis på högre 
utbildning som överförs för att han eller 
hon ska bredda sina teoretiska kunskaper 
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av ett företag som förberedelse för att ta 
över en ledande ställning inom företaget.

om och erfarenheter av ett företag eller en 
institution, som förberedelse för att ta över 
en ledande ställning inom företaget eller 
institutionen.

Or. fr

Ändringsförslag 108
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) trainee: en person med bevis på högre 
utbildning som överförs för att han ska
bredda sina kunskaper om och erfarenheter 
av ett företag som förberedelse för att ta 
över en ledande ställning inom företaget.

g) trainee: en person med bevis på högre 
utbildning som överförs för att han eller 
hon i en avlönad anställning ska bredda 
sina kunskaper om och erfarenheter av ett 
företag som förberedelse för att ta över en 
ledande ställning inom företaget.

Or. en

Ändringsförslag 109
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) trainee: en person med bevis på högre 
utbildning som överförs för att han ska 
bredda sina kunskaper om och erfarenheter 
av ett företag som förberedelse för att ta 
över en ledande ställning inom företaget.

g) trainee eller praktikant: en person med 
bevis på högre utbildning som överförs för 
att han eller hon ska bredda sina kunskaper 
om och erfarenheter av ett företag som 
förberedelse för att ta över en ledande
ställning inom företaget. I detta 
sammanhang rör det sig inte om anställda 
för vilka avgifter till 
socialförsäkringssystemet är en 
skyldighet. Medlemsstaterna ska se till att 
arbetsgivaren inte utnyttjar traineer eller 
praktikanter för att utföra uppgifter som 
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utförs av den ordinarie personalen.

Or. de

Ändringsförslag 110
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga ) högkvalificerad anställning: 
anställning som
– kräver ovanliga kunskaper som är 
väsentliga och specifika för värdenheten,
– är avlönad, och
– tillgodoser lämpliga arbetsvillkor.

Or. en

Motivering

Ändrade definitioner behövs för att klargöra syftet med direktivet. Därför bör en redan 
sammanställd och fungerande europeisk definition av högkvalificerad anställning införas i 
direktivet, så att personer som är föremål för företagsintern överföring anställs enligt villkor 
som fastställs i detta direktiv.  Denna definition kommer från rådets direktiv 2009/50/EG av 
den 25 maj 2009 om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för 
högkvalificerad anställning (blåkortsdirektivet).

Ändringsförslag 111
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) företagsgrupp: två eller flera företag som 
enligt nationell rätt anses knutna till 
varandra genom att ett företag direkt eller 
indirekt äger majoriteten av ett annat 
företags tecknade egenkapital, kontrollerar 

l) företagsgrupp: två eller flera företag som 
enligt nationell rätt anses knutna till 
varandra genom att ett företag direkt eller 
indirekt äger majoriteten av ett annat 
företags tecknade egenkapital, kontrollerar 
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majoriteten av de röster som är knutna till 
ett annat företags emitterade aktiekapital 
eller har rätt att utse fler än hälften av 
medlemmarna i ett annat företags 
administrativa organ eller lednings- eller 
tillsynsorgan.

majoriteten av de röster som är knutna till 
ett annat företags emitterade aktiekapital 
eller har rätt att utse fler än hälften av 
medlemmarna i ett annat företags 
administrativa organ eller lednings- eller 
tillsynsorgan. I detta direktiv ska företag 
anses vara knutna till varandra även när 
ett företag på grundval av avtal kan utöva 
betydande inflytande över ett annat 
företag eller när företagen styrs av en 
avtalsfäst gemensam ledningsstruktur.

Or. de

Ändringsförslag 112
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

n) kollektivavtal med allmän giltighet: 
kollektivavtal som ska följas av alla 
företag inom den aktuella sektorn eller 
det aktuella arbetet och inom det aktuella 
geografiska området. Om det saknas ett 
system för att förklara att kollektivavtal 
har allmän giltighet, kan medlemsstaterna 
utgå ifrån kollektivavtal som gäller 
allmänt för alla likartade företag inom 
den aktuella sektorn eller det aktuella 
arbetet och inom det aktuella geografiska 
området och/eller kollektivavtal som har 
ingåtts av de mest representativa 
arbetsmarknadsorganisationerna på 
nationell nivå och som gäller inom hela 
det nationella territoriet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 113
Sari Essayah
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

n) kollektivavtal med allmän giltighet: 
kollektivavtal som ska följas av alla 
företag inom den aktuella sektorn eller 
det aktuella arbetet och inom det aktuella 
geografiska området. Om det saknas ett 
system för att förklara att kollektivavtal 
har allmän giltighet, kan medlemsstaterna 
utgå ifrån kollektivavtal som gäller 
allmänt för alla likartade företag inom 
den aktuella sektorn eller det aktuella 
arbetet och inom det aktuella geografiska 
området och/eller kollektivavtal som har 
ingåtts av de mest representativa 
arbetsmarknadsorganisationerna på 
nationell nivå och som gäller inom hela 
det nationella territoriet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 114
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

n) kollektivavtal med allmän giltighet:
kollektivavtal som ska följas av alla 
företag inom den aktuella sektorn eller 
det aktuella arbetet och inom det aktuella 
geografiska området. Om det saknas ett 
system för att förklara att kollektivavtal 
har allmän giltighet, kan medlemsstaterna 
utgå ifrån kollektivavtal som gäller 
allmänt för alla likartade företag inom 
den aktuella sektorn eller det aktuella 
arbetet och inom det aktuella geografiska 
området och/eller kollektivavtal som har 
ingåtts av de mest representativa 
arbetsmarknadsorganisationerna på 

n) kollektivavtal med allmän giltighet: alla 
typer av kollektivavtal som har ingåtts på 
alla möjliga nivåer, däribland på firma-
och företagsnivå, och som tillämpas vid 
den av företagets enheter till vilken 
specialisten eller chefen överförts.
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nationell nivå och som gäller inom hela 
det nationella territoriet.

Or. de

Ändringsförslag 115
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv ska inte påverka 
medlemsstaternas rätt att anta eller behålla 
förmånligare bestämmelser för de personer 
som det är tillämpligt på, när det gäller 
artiklarna 3 i, 12, 14 och 15.

2. Detta direktiv ska inte påverka 
medlemsstaternas rätt att anta eller behålla 
förmånligare bestämmelser för de personer 
som det är tillämpligt på, när det gäller 
artiklarna 3 i, 11.2, 12, 14 och 15.

Or. de

Ändringsförslag 116
Martin Kastler

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Enskilda sektorer får undantas från 
direktivets tillämpningsområde om detta 
sker efter arbetsmarknadsparternas 
samtycke i den berörda sektorn och efter 
ett officiellt förfarande inom ramen för 
den sociala dialogen.

Or. de

Ändringsförslag 117
Elisabeth Schroedter
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Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 10 ska en tredjelandsmedborgare 
som ansöker om tillträde på grundval av 
detta direktiv

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 10 ska en tredjelandsmedborgare 
som ansöker om tillträde på grundval av 
detta direktiv och/eller dennes 
arbetsgivare

Or. en

Ändringsförslag 118
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) visa att han har varit anställd inom 
samma företagsgrupp under minst 12 
månader omedelbart före tidpunkten för 
den företagsinterna överföringen, om detta 
krävs i nationell lagstiftning, och att han 
när hans uppdrag slutförts kommer att 
kunna överföras till en enhet som tillhör 
samma företagsgrupp och är belägen i ett 
tredjeland,

b) visa att han eller hon har haft ett 
anställningsavtal inom samma 
företagsgrupp under minst 12 månader 
omedelbart före tidpunkten för den 
företagsinterna överföringen som är giltigt 
efter att uppdraget slutförts,

Or. en

Ändringsförslag 119
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) visa att han har varit anställd inom 
samma företagsgrupp under minst 12 
månader omedelbart före tidpunkten för 

b) visa att han eller hon har varit anställd 
inom samma företagsgrupp under minst 
sex månader för chefer och specialister, 
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den företagsinterna överföringen, om detta 
krävs i nationell lagstiftning, och att han
när hans uppdrag slutförts kommer att 
kunna överföras till en enhet som tillhör 
samma företagsgrupp och är belägen i ett 
tredjeland,

samt tre månader för traineer, omedelbart 
före tidpunkten för den företagsinterna 
överföringen, om detta krävs i nationell 
lagstiftning, och att han eller hon när 
uppdraget slutförts kommer att kunna 
överföras till en enhet som tillhör samma 
företagsgrupp och är belägen i ett 
tredjeland,

Or. pl

Motivering

I en situation av dynamiska förändringar kan 12 månader vara en för lång period, som 
avsevärt kan begränsa direktivets användbarhet. Därför föreslås att perioden för anställning 
före överföringen förkortas till sex månader för chefer och specialister samt tre månader för 
traineer.

Ändringsförslag 120
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) visa att han har varit anställd inom 
samma företagsgrupp under minst 
12 månader omedelbart före tidpunkten för 
den företagsinterna överföringen, om detta 
krävs i nationell lagstiftning, och att han
när hans uppdrag slutförts kommer att 
kunna överföras till en enhet som tillhör 
samma företagsgrupp och är belägen i 
ett tredjeland,

b) visa att han eller hon har varit anställd 
inom samma företagsgrupp under minst 
sex månader (chefer och specialister) 
respektive tre månader (traineer)
omedelbart före tidpunkten för den 
företagsinterna överföringen, om detta 
krävs i nationell lagstiftning, och att han 
eller hon när uppdraget slutförts kommer 
att kunna överföras till en enhet som tillhör 
samma företagsgrupp och är belägen i ett 
tredjeland,

Or. de

Ändringsförslag 121
Ole Christensen
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Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led c – led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iia) lägga fram handlingar som visar att 
han eller hon tillträder en ställning som 
uteslutande inbegriper specialiserade 
uppdrag i värdenheten (eller 
värdenheterna) i den berörda 
medlemsstaten,

Or. da

Motivering

Det är avgörande att direktivet inte öppnar för missbruk, som att företag utnyttjar det för att 
utföra funktioner inom den vanliga driften.

Ändringsförslag 122
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led c – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) med uppgifter om lönen under den 
period som överföringen varar,

iii) med uppgifter om lönen under den 
period som överföringen varar, inklusive 
övertidsersättning, förmåner, bonusar och 
naturaförmåner,

Or. en

Ändringsförslag 123
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) visa att han, ifall han söker tillträde 
som chef eller specialist, har de 
yrkeskvalifikationer som krävs i den 

utgår
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medlemsstat till vilken tillträde söks eller 
att han, ifall han söker tillträde som 
trainee, har det erforderliga beviset på 
högre utbildning,

Or. nl

Ändringsförslag 124
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) visa att han, ifall han söker tillträde 
som chef eller specialist, har de 
yrkeskvalifikationer som krävs i den 
medlemsstat till vilken tillträde söks eller
att han, ifall han söker tillträde som 
trainee, har det erforderliga beviset på 
högre utbildning,

d) visa att han eller hon har de 
yrkeskvalifikationer som krävs för chefer
eller specialister,

Or. de

Ändringsförslag 125
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) visa att han, ifall han söker tillträde som 
chef eller specialist, har de 
yrkeskvalifikationer som krävs i den 
medlemsstat till vilken tillträde söks eller 
att han, ifall han söker tillträde som 
trainee, har det erforderliga beviset på 
högre utbildning,

d) visa att han eller hon, ifall vederbörande
söker tillträde som chef eller specialist, har 
det bevis på slutförd yrkesutbildning eller 
högre utbildning som krävs i den 
medlemsstat till vilken tillträde söks eller 
att han eller hon, ifall vederbörande söker 
tillträde som trainee, har det erforderliga 
beviset på slutförd yrkesutbildning och 
motsvarande yrkeslivserfarenhet,

Or. de
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Ändringsförslag 126
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) visa att han, ifall han söker tillträde som 
chef eller specialist, har de 
yrkeskvalifikationer som krävs i den 
medlemsstat till vilken tillträde söks eller 
att han, ifall han söker tillträde som 
trainee, har det erforderliga beviset på 
högre utbildning,

d) visa att han eller hon, ifall vederbörande
söker tillträde som chef eller specialist, har 
ett bevis på slutförd högre utbildning för 
arbete eller handelsverksamhet som
förutsätter vissa fackkunskaper. En 
slutförd högre utbildning föreligger 
endast om specialisten kan uppvisa ett 
bevis på slutförd högre utbildning 
(examensbevis eller annat intyg) vilket 
utfärdats av en behörig myndighet. 
Beviset på slutförd högre utbildning ska 
ha erhållits efter en slutförd högre 
utbildning på minst tre år vid en officiellt 
erkänd inrättning för högre utbildning. 
Utöver slutförd högre utbildning ska det 
finnas krav på minst fem års relevant 
yrkeslivserfarenhet som ska vara 
jämförbar med slutförd högre utbildning 
vad nivån beträffar. Specialisten ska visa 
att han eller hon under överföringen har 
minst den normala genomsnittliga 
bruttoinkomsten för personer som arbetar 
inom den berörda sektorn i det land som 
vederbörande är verksam i. Vid ytterligare 
överföring till ett annat land ska 
vederbörande visa motsvarande även i det 
landet. Den behöriga myndighetens 
uppgifter om den genomsnittliga 
bruttoinkomsten under det år som 
föregick överföringen ska utgöra 
grundvalen för dessa beräkningar. Om 
några sådana uppgifter ännu inte finns 
att tillgå får uppgifterna från året 
dessförinnan användas.
Traineen ska visa att han eller hon har en 
slutförd högre utbildning.
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Or. de

Ändringsförslag 127
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) lägga fram handlingar som visar att han
uppfyller de i nationell lagstiftning 
fastlagda villkoren för unionsmedborgare 
för att utöva det reglerade yrke som han
ska arbeta i,

e) lägga fram handlingar som visar att han
eller hon uppfyller de i nationell 
lagstiftning och i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 
september 2005 om erkännande av 
yrkeskvalifikationer¹ fastlagda villkoren 
för unionsmedborgare för att utöva det 
reglerade yrke som han eller hon ska 
arbeta i,

____________
¹ EUT L 255, 30.9.2005, s. 22.

Or. en

Ändringsförslag 128
Riikka Manner

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) utan att det påverkar tillämpningen av 
bilaterala avtal lägga fram bevis för att han
har eller, om så föreskrivs i nationell rätt, 
har ansökt om en sjukförsäkring som 
täcker alla risker som normalt täcks för 
medborgare i den berörda medlemsstaten, 
för perioder när sådant försäkringsskydd 
och motsvarande förmåner inte 
tillhandahålls i samband med eller som en 
följd av anställningsavtalet,

g) utan att det påverkar tillämpningen av 
bilaterala avtal, och trots bestämmelserna i 
artikel 14.2 e med avseende på förmåner 
vid sjukdom, lägga fram bevis för att han
eller hon har eller, om så föreskrivs i 
nationell rätt, har ansökt om en 
sjukförsäkring som täcker alla risker som 
normalt täcks för medborgare i den berörda 
medlemsstaten, för perioder när sådant 
försäkringsskydd och motsvarande 
förmåner inte tillhandahålls i samband med 
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eller som en följd av anställningsavtalet,

Or. en

Ändringsförslag 129
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vad beträffar 
lönen under den period som överföringen 
varar kräva att de villkor i lagar och 
andra författningar och/eller 
kollektivavtal med allmän giltighet som är 
tillämpliga på utstationerade arbetstagare 
i en liknande situation i de relevanta 
branscherna ska vara uppfyllda.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 130
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vad beträffar lönen
under den period som överföringen varar 
kräva att de villkor i lagar och andra 
författningar och/eller kollektivavtal med 
allmän giltighet som är tillämpliga på 
utstationerade arbetstagare i en liknande
situation i de relevanta branscherna ska 
vara uppfyllda.

2. Medlemsstaterna ska vad beträffar 
arbetsvillkoren, inklusive förmåner och 
lön under den period som överföringen 
varar, kräva att alla villkor i lagar och 
andra författningar och/eller kollektivavtal 
i en jämförbar situation på arbetsplatsen i 
de relevanta branscherna ska vara 
uppfyllda.

Or. en
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Motivering

Kommissionens förslag bryter mot principen om lika lön för lika arbete och artikel 15.3 i 
stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag 131
Martin Kastler

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vad beträffar lönen 
under den period som överföringen varar 
kräva att de villkor i lagar och andra 
författningar och/eller kollektivavtal med 
allmän giltighet som är tillämpliga på 
utstationerade arbetstagare i en liknande 
situation i de relevanta branscherna ska 
vara uppfyllda.

2. Medlemsstaterna ska vad beträffar lönen 
under den period som överföringen varar 
kräva att de villkor i lagar och andra 
författningar och/eller kollektivavtal med 
allmän giltighet som är tillämpliga på 
utstationerade arbetstagare i en liknande 
situation i de relevanta branscherna ska 
vara uppfyllda. Särskilt uppmärksamhet 
ska ägnas åt överensstämmelse med 
direktiv 96/71/EG.

Or. de

Ändringsförslag 132
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det saknas ett system för att förklara 
att kollektivavtal har allmän giltighet, kan 
medlemsstaterna, om de så beslutar, utgå 
ifrån kollektivavtal som gäller allmänt för 
alla likartade företag inom den aktuella 
sektorn eller det aktuella arbetet och inom 
det aktuella geografiska området och/eller 
kollektivavtal som har ingåtts av de mest 
representativa 
arbetsmarknadsorganisationerna på 
nationell nivå och som gäller inom hela 

utgår
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det nationella territoriet.

Or. de

Ändringsförslag 133
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det saknas ett system för att förklara 
att kollektivavtal har allmän giltighet, kan 
medlemsstaterna, om de så beslutar, utgå 
ifrån kollektivavtal som gäller allmänt för 
alla likartade företag inom den aktuella 
sektorn eller det aktuella arbetet och inom 
det aktuella geografiska området och/eller 
kollektivavtal som har ingåtts av de mest 
representativa 
arbetsmarknadsorganisationerna på 
nationell nivå och som gäller inom hela 
det nationella territoriet.

Om det saknas ett system för att förklara 
att kollektivavtal har allmän giltighet, kan 
medlemsstaterna, om de så beslutar, utgå 
ifrån kollektivavtal som gäller allmänt, i 
enlighet med medlemsstaternas regler och 
traditioner.

Or. en

Ändringsförslag 134
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det saknas ett system för att förklara 
att kollektivavtal har allmän giltighet, kan 
medlemsstaterna, om de så beslutar, utgå 
ifrån kollektivavtal som gäller allmänt för 
alla likartade företag inom den aktuella 
sektorn eller det aktuella arbetet och inom 
det aktuella geografiska området och/eller 
kollektivavtal som har ingåtts av de mest 
representativa 

Om det saknas ett system för att förklara 
att kollektivavtal har allmän giltighet, kan 
medlemsstaterna, om de så beslutar, utgå 
från nationella bestämmelser och 
nationell praxis.
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arbetsmarknadsorganisationerna på 
nationell nivå och som gäller inom hela 
det nationella territoriet.

Or. nl

Ändringsförslag 135
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Alla förändringar som berör de i denna 
artikel fastlagda villkoren för tillträde ska 
meddelas de behöriga myndigheterna i den 
berörda medlemsstaten.

5. Alla förändringar under vistelsen som 
berör de i denna artikel fastlagda villkoren 
för tillträde ska meddelas de behöriga 
myndigheterna i den berörda 
medlemsstaten och stå i överensstämmelse 
med artiklarna 5.1–5.4 och 14.

Or. en

Ändringsförslag 136
Juozas Imbrasas

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska avslå en ansökan 
om tillträde om villkoren i artikel 5 inte är 
uppfyllda eller om de handlingar som läggs 
fram till stöd för ansökan har förvärvats på 
bedrägligt sätt, förfalskats eller ändrats i 
något avseende.

1. Medlemsstaterna ska avslå en ansökan 
om tillträde om villkoren i artikel 5 inte är 
uppfyllda eller om det fastställs att de 
handlingar som läggs fram till stöd för 
ansökan har förvärvats på bedrägligt sätt, 
förfalskats eller ändrats i något avseende.

Or. lt

Ändringsförslag 137
Heinz K. Becker
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska avslå en ansökan 
om arbetsgivaren eller värdenheten har
påförts sanktioner i enlighet med nationell 
lagstiftning för svart arbete och/eller 
olaglig sysselsättning.

2. Medlemsstaterna ska avslå en ansökan 
om arbetsgivaren eller värdenheten vid 
upprepade tillfällen under det år som 
föregick det år då ansökan ingavs påförts 
sanktioner i enlighet med nationell 
lagstiftning för svart arbete och/eller 
olaglig sysselsättning.

Or. de

Ändringsförslag 138
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får avslå en ansökan 
med hänvisning till inresekvoter för 
tredjelandsmedborgare.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 139
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) om villkoren i artiklarna 5 och 14 inte 
uppfylldes eller inte längre är uppfyllda,

Or. en
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Ändringsförslag 140
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Påföljder Påföljder och inspektioner

Or. en

Ändringsförslag 141
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna får införa andra 
påföljder såsom a) fråntagande av rätt till 
offentliga förmåner eller stöd, b) 
fråntagande av rätt att delta i offentlig 
upphandling i upp till fem år, c) tillfälligt 
eller permanent jordbruks- eller 
näringsförbud, d) rättslig övervakning 
eller e) ett rättsligt beslut om avveckling 
av verksamheten.
När det gäller överträdelser av 
arbetsgivaren på området löner, skatter 
och sociala avgifter ska medlemsstaterna 
se till att arbetsgivaren betalar a) 
eventuell innestående lön till 
tredjelandsmedborgare som är föremål 
för företagsintern överföring och b) 
eventuella innestående skatter och sociala 
avgifter, inklusive relevanta 
administrativa böter. Medlemsstaterna 
ska sörja för att det finns ändamålsenliga 
system genom vilka 
tredjelandsmedborgare kan inge klagomål 
mot sina arbetsgivare, antingen direkt 
eller genom utsedda tredje parter.

Or. en
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Ändringsförslag 142
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillgång till uppgifter Rätt till uppgifter

Or. en

Ändringsförslag 143
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillgång till uppgifter Tillgång till uppgifter
Medlemsstaterna ska vidta de nödvändiga 
åtgärderna för att göra uppgifter om inresa 
och vistelse (inbegripet rättigheter) samt 
alla underlag som krävs till stöd för en 
ansökan tillgängliga.

Medlemsstaterna ska vidta de nödvändiga 
åtgärderna för att göra uppgifter om inresa 
och vistelse (inbegripet rättigheter) samt 
alla underlag som krävs till stöd för en 
ansökan, liksom rättigheter som rör 
arbetsvillkor, social trygghet och 
mekanismer för kontroll av efterlevnaden 
och system för ingivande av klagomål, 
tillgängliga för alla sökande och personer 
som är föremål för överföring och som 
fått tillstånd till inresa och vistelse samt 
arbetstagare i värdlandet.

Or. en

Ändringsförslag 144
Juozas Imbrasas

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ansökan ska inges till myndigheterna i 
den medlemsstat som huvudsakligen
berörs av den företagsinterna överföringen.

3. Ansökan ska inges till myndigheterna i 
den medlemsstat som berörs av den 
företagsinterna överföringen.

Or. lt

Ändringsförslag 145
Heinz K. Becker

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3 Ansökan ska inges till myndigheterna i 
den medlemsstat som huvudsakligen berörs 
av den företagsinterna överföringen.

3. Ansökan ska inges till myndigheterna i 
den medlemsstat som huvudsakligen berörs 
av den företagsinterna överföringen. Om 
det inte går att förutse vilket land 
arbetstagaren huvudsakligen kommer att 
vistas i ska det stå den sökande fritt att 
själv välja land.

Or. de

Ändringsförslag 146
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Ansökan ska inges till myndigheterna i 
den medlemsstat som huvudsakligen 
berörs av den företagsinterna 
överföringen.

3. Ansökan ska inges till myndigheterna i 
den medlemsstat där den person som är 
föremål för företagsintern överföring 
hade sin första anställning; villkoren i 
artiklarna 5 och 14 måste kontrolleras av 
varje mottagande medlemsstat.

Or. en
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Ändringsförslag 147
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. I uppehållstillståndets fält för ”Typ av 
tillstånd” ska medlemsstaterna ange 
”Person som är föremål för företagsintern 
överföring” och namnet på den berörda 
företagsgruppen. Medlemsstaterna ska till 
innehavaren av ett tillstånd för person som 
är föremål för företagsintern överföring 
utfärda en kompletterande handling 
innehållande en förteckning över de 
enheter som får vara värd för 
tredjelandsmedborgaren i fråga; de ska 
omarbeta dennna handling vid varje 
ändring av förteckningen.

4. I uppehållstillståndets fält för ”Typ av 
tillstånd” ska den första 
värdmedlemsstaten ange ”Person som är 
föremål för företagsintern överföring” och 
namnet på den berörda företagsgruppen. 
Den första värdmedlemsstaten ska till 
innehavaren av ett tillstånd för person som 
är föremål för företagsintern överföring 
utfärda en kompletterande handling 
innehållande en förteckning över de 
enheter som får vara värd för 
tredjelandsmedborgaren i fråga efter 
kontroll av varje mottagande medlemsstat 
enligt villkoren i artiklarna 5 och 14; den 
första värdmedlemsstaten ska omarbeta 
denna handling vid varje ändring av 
förteckningen efter överenskommelse med 
de berörda medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag148
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Inom 30 dagar efter det att en ansökan 
om tillträde inom ramen för företagsintern 
överföring eller om omarbetning av den 
kompletterande handling som avses i 
artikel 11.4 har ingivits ska de behöriga 
myndigheterna i den berörda 
medlemsstaten fatta beslut om ansökan och 

1. Inom 30 dagar efter det att en ansökan 
om tillträde inom ramen för företagsintern 
överföring eller om omarbetning av den 
kompletterande handling som avses i 
artikel 11.4 har ingivits ska de behöriga 
myndigheterna i den berörda 
medlemsstaten fatta beslut om ansökan och 



AM\871544SV.doc 69/88 PE467.306v02-00

SV

skriftligen underrätta sökanden om beslutet 
i enlighet med förfarandena för detta i den 
nationella lagstiftningen i medlemsstaten. I 
undantagsfall som gäller komplicerade 
ansökningar, t.ex. ansökningar där det rör 
sig om värdenheter i mer än en 
medlemsstat, får tidsfristen enligt ovan 
dock förlängas med upp till 60 dagar.

skriftligen underrätta sökanden om beslutet 
i enlighet med förfarandena för detta i den 
nationella lagstiftningen i medlemsstaten. I 
undantagsfall som gäller komplicerade 
ansökningar, t.ex. ansökningar där det rör 
sig om värdenheter i mer än en 
medlemsstat, får tidsfristen enligt ovan 
dock förlängas med upp till 30 dagar.

Or. pl

Motivering

Den maximala fristen på 90 dagar för att fatta beslut om ansökan om tillträde till en 
medlemsstats territorium inom ramen för företagsintern överföring är för lång och 
omotiverad.

Ändringsförslag 149
Heinz K. Becker

Förslag till direktiv
Artikel 13 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Rätt att utföra sitt uppdrag hos kunder 
till de enheter som tillhör företagsgruppen 
och förtecknas i den kompletterande 
handling som avses i artikel 11.4, så länge 
anställningsförhållandet med det i 
tredjeland etablerade företag som han är 
knuten till består.

(4) Rätt att utföra sitt uppdrag hos kunder 
och potentiella affärspartner till de 
enheter som tillhör företagsgruppen och 
förtecknas i den kompletterande handling 
som avses i artikel 11.4, så länge 
anställningsförhållandet med det i 
tredjeland etablerade företag som han eller 
hon är knuten till består.

Or. de

Ändringsförslag 150
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt -1 (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Oavsett vilken lagstiftning som är 
tillämplig på anställningsförhållandet ska 
minst de lagar, förordningar och 
bestämmelser som gäller för arbetsplatsen 
tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 151
Martin Kastler

Förslag till direktiv
Artikel 14 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Oavsett vilken lag som gäller för 
anställningsförhållandet ska en person som 
är föremål för företagsintern överföring 
vara berättigad till följande:

Oavsett vilken lag som gäller för 
anställningsförhållandet ska en person som 
är föremål för företagsintern överföring 
omfattas av följande rättigheter:

Or. de

Ändringsförslag 152
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 14 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Oavsett vilken lag som gäller för 
anställningsförhållandet ska en person som 
är föremål för företagsintern överföring 
vara berättigad till följande:

Oavsett vilken lag som gäller för 
anställningsförhållandet ska principen om 
likabehandling jämfört med de inhemska 
arbetstagarna gälla för en person som är 
föremål för företagsintern överföring.

Or. de
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Ändringsförslag 153
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Artikel 14 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Oavsett vilken lag som gäller för 
anställningsförhållandet ska en person som 
är föremål för företagsintern överföring 
vara berättigad till följande:

Oavsett vilken lag som gäller för 
anställningsförhållandet ska en person som 
är föremål för företagsintern överföring 
vara berättigad till minst samma 
behandling som medborgarna i 
värdmedlemsstaten med avseende på 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 154
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) De arbets- och anställningsvillkor i 
lagar och andra författningar och/eller 
kollektivavtal med allmän giltighet som är 
tillämpliga på utstationerade arbetstagare 
i en liknande situation i den medlemsstat 
som den person som är föremål för 
företagsintern överföring givits tillträde 
till på grundval av detta direktiv.

(1) Arbets- och anställningsvillkor som 
garanterar minst samma skyddsnivå som 
den som föreskrivs i direktiv 96/71/EG.

Or. en

Ändringsförslag 155
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) De arbets- och anställningsvillkor i 
lagar och andra författningar och/eller 
kollektivavtal med allmän giltighet som är 
tillämpliga på utstationerade arbetstagare 
i en liknande situation i den medlemsstat
som den person som är föremål för 
företagsintern överföring givits tillträde till 
på grundval av detta direktiv.

(1) De arbets- och anställningsvillkor i 
lagar och andra författningar och/eller 
kollektivavtal på den arbetsplats som den 
person som är föremål för företagsintern 
överföring givits tillträde till på grundval 
av detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 156
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) De arbets- och anställningsvillkor i 
lagar och andra författningar och/eller
kollektivavtal med allmän giltighet som är 
tillämpliga på utstationerade arbetstagare 
i en liknande situation i den medlemsstat 
som den person som är föremål för 
företagsintern överföring givits tillträde till 
på grundval av detta direktiv.

(1) De arbets- och anställningsvillkor i 
lagar och andra författningar samt
kollektivavtal som är tillämpliga i den 
medlemsstat som den person som är 
föremål för företagsintern överföring givits 
tillträde till på grundval av detta direktiv.

Or. de

Ändringsförslag 157
Martin Kastler

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) De arbets- och anställningsvillkor i 
lagar och andra författningar och/eller 
kollektivavtal med allmän giltighet som är 

(1) De arbets- och anställningsvillkor i 
lagar och andra författningar och/eller 
kollektivavtal som är tillämpliga på 
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tillämpliga på utstationerade arbetstagare i 
en liknande situation i den medlemsstat 
som den person som är föremål för 
företagsintern överföring givits tillträde till 
på grundval av detta direktiv.

utstationerade arbetstagare i en liknande 
situation i den medlemsstat som den person 
som är föremål för företagsintern 
överföring givits tillträde till på grundval 
av detta direktiv.

Or. de

Ändringsförslag 158
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) De arbets- och anställningsvillkor i 
lagar och andra författningar och/eller 
kollektivavtal med allmän giltighet som är 
tillämpliga på utstationerade arbetstagare i 
en liknande situation i den medlemsstat 
som den person som är föremål för 
företagsintern överföring givits tillträde till
på grundval av detta direktiv.

(1) De arbets- och anställningsvillkor i 
lagar och andra författningar och/eller 
kollektivavtal med allmän giltighet som är 
tillämpliga på utstationerade arbetstagare i 
en liknande situation i den medlemsstat där
den person som är föremål för 
företagsintern överföring arbetar för 
tillfället (arbetsplatsprincipen) på 
grundval av detta direktiv.

Or. de

Ändringsförslag 159
Martin Kastler

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) De arbets- och anställningsvillkor i 
lagar och andra författningar och/eller 
kollektivavtal med allmän giltighet som är 
tillämpliga på utstationerade arbetstagare i 
en liknande situation i den medlemsstat 
som den person som är föremål för 
företagsintern överföring givits tillträde till 
på grundval av detta direktiv.

(1) De arbets- och anställningsvillkor i 
lagar och andra författningar och/eller 
kollektivavtal med allmän giltighet som är 
tillämpliga på utstationerade arbetstagare i 
en liknande situation i den medlemsstat 
som den person som är föremål för 
företagsintern överföring givits tillträde till 
på grundval av detta direktiv, under 
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särskilt beaktande av direktiv 96/71/EG.

Or. de

Ändringsförslag 160
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det saknas ett system för att förklara 
att kollektivavtal har allmän giltighet, kan 
medlemsstaterna, om de så beslutar, utgå 
ifrån kollektivavtal som gäller allmänt för 
alla likartade företag inom den aktuella 
sektorn eller det aktuella arbetet och inom 
det aktuella geografiska området och/eller 
kollektivavtal som har ingåtts av de mest 
representativa 
arbetsmarknadsorganisationerna på 
nationell nivå och som gäller inom hela 
det nationella territoriet.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 161
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det saknas ett system för att förklara 
att kollektivavtal har allmän giltighet, kan 
medlemsstaterna, om de så beslutar, utgå 
ifrån kollektivavtal som gäller allmänt för 
alla likartade företag inom den aktuella 
sektorn eller det aktuella arbetet och inom 
det aktuella geografiska området och/eller 
kollektivavtal som har ingåtts av de mest 
representativa 

utgår
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arbetsmarknadsorganisationerna på 
nationell nivå och som gäller inom hela 
det nationella territoriet.

Or. de

Ändringsförslag 162
Licia Ronzulli, Raffaele Baldassarre

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. En grundlön som är minst lika hög 
som för en unionsmedborgare som utövar 
samma yrke eller har samma befattning i 
värdmedlemsstaten; arbetsgivaren får, 
som en engångsåtgärd, komplettera denna 
lön med en ersättning till den överförda 
arbetstagaren för utgifter som 
oundvikligen uppstår till följd av 
överföringen.

Or. it

Ändringsförslag 163
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Likabehandling med medborgarna i 
värdmedlemsstaten med avseende på 
följande:

(2) Minst samma behandling som
invånarna i värdmedlemsstaten med 
avseende på följande:

Or. en

Ändringsförslag 164
Thomas Händel, Cornelia Ernst
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Förslag till direktiv
Artikel 14 – led 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Likabehandling med medborgarna i 
värdmedlemsstaten med avseende på 
följande:

(2) Likabehandling med medborgarna i 
värdmedlemsstaten med särskilt avseende 
på följande rättigheter:

Or. de

Ändringsförslag 165
Martin Kastler

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Likabehandling med medborgarna i 
värdmedlemsstaten med avseende på 
följande:

(2) Likabehandling med medborgarna i 
värdmedlemsstaten med avseende på bland 
annat men inte uteslutande följande:

Or. de

Ändringsförslag 166
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Föreningsfrihet och frihet att tillhöra en 
arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation 
eller någon annan organisation vars 
medlemmar utövar ett visst yrke, inklusive 
de förmåner som sådana organisationer 
tillhandahåller, utan att det påverkar 
tillämpningen av nationella bestämmelser 
om allmän ordning och allmän säkerhet.

a) Föreningsfrihet och frihet att tillhöra en 
arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation 
eller någon annan organisation vars 
medlemmar utövar ett visst yrke, inklusive 
rätten att delta i åtgärder som syftar till 
ingående av kollektivavtal, inbegripet 
strejkåtgärder, och de förmåner som 
sådana organisationer tillhandahåller, utan 
att det påverkar tillämpningen av nationella 
bestämmelser om allmän ordning och 
allmän säkerhet.
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Or. de

Ändringsförslag 167
Riikka Manner

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Medlemsstaten får göra 
inskränkningar i likabehandlingen med 
medborgarna enligt led 2 c, om personen 
som är föremål för företagsintern 
överföring har ett skydd i och med att 
vederbörande omfattas av de sociala 
trygghetssystemen i ursprungslandet eller 
skyddas på annat sätt, och om 
vederbörande enligt lagstiftningen i 
medlemsstaten får undantas från 
värdmedlemsstatens 
socialförsäkringslagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 168
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Utan att det påverkar tillämpningen av 
bilaterala avtal, bestämmelser i nationell 
lagstiftning om de grenar av den sociala 
tryggheten som anges i artikel 3 i 
förordning (EG) nr 883/2004. Vid rörlighet 
mellan medlemsstater och utan att det 
påverkar tillämpningen av bilaterala avtal 
ska rådets förordning (EG) nr 859/2003 
tillämpas i enlighet med detta.

c) Grenar av den sociala tryggheten enligt 
vad som definieras i förordning (EG) nr 
883/2004.

Or. en
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Ändringsförslag 169
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Utan att det påverkar tillämpningen av 
bilaterala avtal, bestämmelser i nationell 
lagstiftning om de grenar av den sociala 
tryggheten som anges i artikel 3 i 
förordning (EG) nr 883/2004. Vid rörlighet 
mellan medlemsstater och utan att det 
påverkar tillämpningen av bilaterala avtal 
ska rådets förordning (EG) nr 859/2003 
tillämpas i enlighet med detta.

c) Utan att det påverkar tillämpningen av 
bilaterala avtal som föreskriver bättre 
villkor, bestämmelser i nationell 
lagstiftning om de grenar av den sociala 
tryggheten som anges i artikel 3 i 
förordning (EG) nr 883/2004. Vid rörlighet 
mellan medlemsstater och utan att det 
påverkar tillämpningen av bilaterala avtal 
som föreskriver bättre villkor ska 
förordning (EG) nr 1231/10, eller rådets 
förordning (EG) nr 859/2003 där denna 
fortfarande är tillämplig, tillämpas i 
enlighet med detta.

Or. en

Ändringsförslag 170
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Utan att det påverkar tillämpningen av 
bilaterala avtal, bestämmelser i nationell 
lagstiftning om de grenar av den sociala 
tryggheten som anges i artikel 3 i 
förordning (EG) nr 883/2004. Vid rörlighet 
mellan medlemsstater och utan att det 
påverkar tillämpningen av bilaterala avtal 
ska rådets förordning (EG) nr 859/2003 
tillämpas i enlighet med detta.

c) Utan att det påverkar tillämpningen av 
bilaterala avtal, bestämmelser i nationell 
lagstiftning om de grenar av den sociala 
tryggheten som anges i artikel 3 i 
förordning (EG) nr 883/2004. Vid rörlighet 
mellan medlemsstater och utan att det 
påverkar tillämpningen av bilaterala avtal 
ska rådets förordning (EG) nr 859/2003 
tillämpas i enlighet med detta. Denna 
bestämmelse ska inte tillämpas på 
situationer där en utstationerad 
arbetstagare omfattas av ett tredjelands 
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socialförsäkringslagstiftning eller betalar 
sociala avgifter i ett tredjeland.

Or. pl

Motivering

Man bör undvika att hamna i en situation där en arbetstagare omfattas av två 
lagstiftningssystem och betalar in sociala avgifter både i en medlemsstat och i ett tredjeland.

Ändringsförslag 171
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Utan att det påverkar tillämpningen av 
bilaterala avtal, bestämmelser i nationell 
lagstiftning om de grenar av den sociala 
tryggheten som anges i artikel 3 i 
förordning (EG) nr 883/2004. Vid rörlighet 
mellan medlemsstater och utan att det 
påverkar tillämpningen av bilaterala avtal 
ska rådets förordning (EG) nr 859/2003 
tillämpas i enlighet med detta.

c) Utan att det påverkar tillämpningen av 
bilaterala avtal, bestämmelser i nationell 
lagstiftning om de grenar av den sociala 
tryggheten som anges i artikel 3 i 
förordning (EG) nr 883/2004. Vid rörlighet 
mellan medlemsstater och utan att det 
påverkar tillämpningen av bilaterala avtal 
ska rådets förordning (EG) nr 859/2003 
tillämpas i enlighet med detta.
Medlemsstaten får göra inskränkningar i 
likabehandlingen med medborgarna 
enligt detta stycke, om personen som är 
föremål för företagsintern överföring har 
ett skydd i och med att vederbörande 
omfattas av de sociala trygghetssystemen i 
ursprungslandet eller skyddas på annat 
sätt, och om vederbörande enligt 
lagstiftningen i medlemsstaten får 
undantas från värdmedlemsstatens 
socialförsäkringslagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 172
Thomas Mann
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Förslag till direktiv
Artikel 14 – led 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Utan att det påverkar tillämpningen av 
bilaterala avtal, bestämmelser i nationell 
lagstiftning om de grenar av den sociala 
tryggheten som anges i artikel 3 i 
förordning (EG) nr 883/2004. Vid rörlighet 
mellan medlemsstater och utan att det 
påverkar tillämpningen av bilaterala avtal 
ska rådets förordning (EG) nr 859/2003 
tillämpas i enlighet med detta.

c) Utan att det påverkar tillämpningen av 
bilaterala avtal, bestämmelser i nationell 
lagstiftning om de grenar av den sociala 
tryggheten som anges i artikel 3.1 a–i i 
förordning (EG) nr 883/2004. 
Familjeförmåner ska undantas från 
likabehandling eftersom 
medlemsstaternas mål måste vara att rikta 
prioriterat stöd till familjer som är 
varaktigt bosatta inom EU. Vid rörlighet 
mellan medlemsstater och utan att det 
påverkar tillämpningen av bilaterala avtal 
ska rådets förordning (EG) nr 859/2003 
tillämpas i enlighet med detta.

Or. de

Ändringsförslag 173
Jean Lambert, Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) En arbetstagare från tredjeland som 
flyttar till ett tredjeland, eller efterlevande 
till en sådan arbetstagare vilka är bosatta 
i tredjeländer och är berättigade till 
arbetstagarens rättigheter, ska erhålla 
lagstadgad ålders-, invaliditets- eller 
efterlevandepension som är grundad på 
arbetstagarens tidigare anställning och 
som förvärvats i enlighet med den 
lagstiftning som anges i artikel 3 i 
förordning (EG) nr 883/2004, på samma 
villkor och i samma omfattning som den 
berörda medlemsstatens medborgare.

Or. en
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Ändringsförslag 174
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) Icke-diskriminerande tillgång till 
arbetsplatsens sociala trygghetssystem 
liknande andra EU-medborgare som 
arbetar i dessa medlemsstater enligt 
förordning (EG) nr 883/2004.

Or. en

Ändringsförslag 175
Elisabeth Schroedter, Jean Lambert

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led 2 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cc) Rätt till förmåner på grund av 
eventuella arbetsskador, kompensation 
för semesterrätt som förvärvats men inte 
utnyttjats samt återbetalning av sociala 
avgifter som inte har inneburit och inte 
innebär rättigheter enligt nationella lagar 
och förordningar eller internationella 
avtal vid flytt till ett tredjeland.

Or. en

Ändringsförslag 176
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led 2 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Utan att det påverkar tillämpningen av 
förordning (EG) nr 859/2003 och bilaterala 
avtal, utbetalning av de på det arbete som 
personen i fråga haft grundade avtalsenliga 
pensionerna vid flytt till ett tredjeland.

d) Utan att det påverkar tillämpningen av 
förordning (EG) nr 859/2003 och bilaterala 
avtal, utbetalning av de på det arbete som 
personen i fråga haft grundade avtalsenliga 
pensionerna samt uppbyggnad av och 
möjlighet att överföra tilläggspensioner 
vid flytt till ett tredjeland.

Or. nl

Ändringsförslag 177
Alejandro Cercas, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 14 – led 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Utan att det påverkar tillämpningen av 
förordning (EG) nr 859/2003 och 
bilaterala avtal, utbetalning av de på det 
arbete som personen i fråga haft 
grundade avtalsenliga pensionerna vid 
flytt till ett tredjeland.

d) En arbetstagare från tredjeland som 
flyttar till ett tredjeland, eller efterlevande 
till en sådan arbetstagare vilka är bosatta 
i tredjeländer och är berättigade till 
arbetstagarens rättigheter, ska erhålla 
lagstadgad ålders-, invaliditets- eller 
efterlevandepension som är grundad på 
arbetstagarens tidigare anställning och 
som förvärvats i enlighet med den 
lagstiftning som anges i artikel 3 i 
förordning (EG) nr 883/2004, på samma 
villkor och i samma omfattning som den 
berörda medlemsstatens medborgare när 
de flyttar till ett tredjeland.

Or. en

Ändringsförslag 178
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led da (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Rätt att själv eller genom ombud, 
såsom arbetstagarorganisationer enligt 
respektive nationell lagstiftning, inkomma 
med klagomål hos de behöriga 
myndigheterna och/eller väcka talan vid 
de behöriga domstolarna mot 
arbetsgivaren, i syfte att på ett effektivt 
sätt genomföra rättigheterna i detta 
direktiv. Medlemsstaterna ska 
tillhandahålla effektiva mekanismer som 
garanterar denna rättighet.

Or. de

Ändringsförslag 179
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) Rätt att vägra att arbeta om 
företagsinternt överförda personer 
utnyttjas som strejkbrytare.

Or. de

Ändringsförslag 180
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Tillgång till varor och tjänster och 
leveranser av allmänt tillgängliga varor och 
tjänster, utom allmännyttiga bostäder och 
rådgivningstjänster som tillhandahålls av
arbetsförmedlingar.

e) Tillgång till varor och tjänster och 
leveranser av allmänt tillgängliga varor och 
tjänster, utom allmännyttiga bostäder och 
offentliga arbetsförmedlingar.
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Or. en

Ändringsförslag 181
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Tillgång till varor och tjänster och 
leveranser av allmänt tillgängliga varor och 
tjänster, utom allmännyttiga bostäder och 
rådgivningstjänster som tillhandahålls av 
arbetsförmedlingar.

e) Tillgång till varor och tjänster och 
leveranser av allmänt tillgängliga varor och 
tjänster.

Or. de

Ändringsförslag 182
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Tillgång till varor och tjänster och 
leveranser av allmänt tillgängliga varor och 
tjänster, utom allmännyttiga bostäder och 
rådgivningstjänster som tillhandahålls av 
arbetsförmedlingar.

e) Tillgång till varor och tjänster och 
leveranser av allmänt tillgängliga varor och 
tjänster.

Or. nl

Ändringsförslag 183
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led ea (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Studie-, utbildnings- och 
fortbildningsstöd (stipendier för studier) 
ska undantas från likabehandling.

Or. de

Ändringsförslag 184
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Med avvikelse från artikel 14.2 
andra meningen i direktiv 2003/86/EG 
ska medlemsstaterna inte tillämpa någon 
tidsfrist med avseende på tillträde till 
arbetsmarknaden.

Or. de

Ändringsförslag 185
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Arbetstagarens utövande av 
rättigheterna i artikel 16 ska inte stå i ett 
motsatsförhållande till rätten till 
familjeåterförening.

Or. de

Ändringsförslag 186
Elisabeth Schroedter
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Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En tredjelandsmedborgare som beviljats 
ett tillstånd för person som är föremål för 
företagsintern överföring i en första 
medlemsstat, som uppfyller villkoren för 
tillträde i artikel 5 och som ansöker om ett 
tillstånd för person som är föremål för 
företagsintern överföring i en annan 
medlemsstat ska på grundval av 
uppehållstillståndet från den första 
medlemsstaten och den kompletterande 
handling som avses i artikel 11.4 tillåtas att 
arbeta vid alla enheter i den andra 
medlemsstaten som tillhör samma 
företagsgrupp och, om villkoren i 
artikel 13.4 är uppfyllda, hos kunder till 
dessa enheter under förutsättning

1. En tredjelandsmedborgare som beviljats 
ett tillstånd för person som är föremål för 
företagsintern överföring i en första 
medlemsstat, som uppfyller villkoren för 
tillträde i artikel 5 och som ansöker om ett 
tillstånd för person som är föremål för 
företagsintern överföring i en annan 
medlemsstat ska på grundval av 
uppehållstillståndet från den första 
medlemsstaten och den kompletterande 
handling som avses i artikel 11.4 tillåtas att 
arbeta vid alla enheter i den andra 
medlemsstaten som tillhör samma 
företagsgrupp och, om villkoren i 
artikel 13.4 är uppfyllda och kriterierna 
för tillträde enligt artiklarna 5 och 14 är 
kontrollerade av samtliga 
tillståndsgivande medlemsstater, hos 
kunder till dessa enheter under 
förutsättning

Or. en

Ändringsförslag 187
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) att sökanden före överföringen till den 
andra medlemsstaten har överlämnat de 
handlingar som avses i artikel 5.1, 5.2 och 
5.3 och rör överföringen till den behöriga 
myndigheten i den medlemsstaten och 
tillhandahållit den första medlemsstaten 
bevis för denna underrättelse.

b) att sökanden före överföringen till den 
andra medlemsstaten till den behöriga 
myndigheten i den medlemsstaten har 
överlämnat de handlingar som avses i 
artikel 5.1, 5.2 och 5.3 och som rör 
överföringen, och villkoren har 
kontrollerats och befunnits vara förenliga 
med villkoren i den andra medlemsstaten,
och tillhandahållit den första 
medlemsstaten bevis för denna 
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underrättelse.

Or. en

Ändringsförslag 188
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) att principen om likabehandling på 
arbetsplatsen inte kränks.

Or. en

Ändringsförslag 189
Martin Kastler

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Artikel 16.1 och 16.2 ska inte 
tillämpas på sektorer som till största delen 
inte är stationära till sin natur, inklusive 
närbesläktad ekonomisk verksamhet 
enligt NACE-koderna. Arbetsmarknadens 
parter får ansöka och fatta beslut om 
undantag inom ramen för den sociala 
dialogen.

Or. de

Ändringsförslag 190
Martin Kastler

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En överföring till Europeiska unionen 
får som längst vara tre år för en chef eller 
specialist och ett år för en trainee.

3. En överföring till Europeiska unionen 
får som längst vara tre år för en chef eller 
specialist och ett år för en trainee.
Överföringens varaktighet får förlängas, 
dock endast för chefer och med högst ett 
år.

Or. de

Ändringsförslag 191
Elisabeth Schroedter

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Principen om att värdmedlemsstatens 
arbetsplatsvillkor ska respekteras måste 
upprätthållas även i samband med 
rörlighet för personer som är föremål för 
företagsintern överföring mellan 
medlemsstater.

Or. en


