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Ændringsforslag 34
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Led 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- der henviser til Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder, 
særlig artikel 15, stk. 3, og artikel 27, 28, 
31 og 33,

Or. en

Ændringsforslag 35
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Led 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- der henviser til ILO's konvention nr. 97 
om indvandring af arbejdskraft,

Or. en

Ændringsforslag 36
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Led 5 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- der henviser til ILO's konvention nr. 143 
om vandrende arbejdstagere,

Or. en
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Ændringsforslag 37
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Led 5 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- der henviser til ILO's konvention nr. 102 
om social tryghed (minimumsnormer),

Or. en

Ændringsforslag 38
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Led 5 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- der henviser til ILO's konvention nr. 118 
om ligebehandling (social tryghed),

Or. en

Ændringsforslag 39
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Led 5 f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- der henviser til ILO's konvention nr. 111 
om forskelsbehandling (beskæftigelse og 
erhverv),

Or. en

Ændringsforslag 40
Emilie Turunen
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Forslag til direktiv
Led 5 g (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- der henviser til ILO's henstilling nr. 86 
om ”indvandring med henblik på 
beskæftigelse”,

Or. en

Ændringsforslag 41
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Led 5 h (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- der henviser til ILO's henstilling nr. 151 
om vandrende arbejdstagere,

Or. en

Ændringsforslag 42
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Led 5 i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- der henviser til ILO's konvention nr. 98 
om retten til at organisere sig og føre 
kollektive forhandlinger,

Or. en

Ændringsforslag 43
Emilie Turunen
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Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Anvendelsen af dette direktiv bør ikke 
berøre princippet om EU-præference, hvad 
angår adgang til medlemsstaternes 
arbejdsmarked, som udtrykt i de relevante 
bestemmelser i tiltrædelsesakterne.

(7) Anvendelsen af dette direktiv bør ikke 
berøre princippet om EU-præference, hvad 
angår adgang til medlemsstaternes 
arbejdsmarked, som udtrykt i de relevante 
bestemmelser i tiltrædelsesakterne. Uanset 
dette bør dette princip anvendes til at 
afvige fra princippet om lige betaling for 
lige arbejde for både arbejdstagere fra 
såvel medlemsstaterne og 
tredjelandsstatsborgere.

Or. en

Ændringsforslag 44
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Dette direktiv bør fastsætte 
betingelser og rettigheder for 
sæsonarbejder, der er 
tredjelandsstatsborgere, i fuld 
overensstemmelse med de relevante ILO-
konventioner.

Or. en

Ændringsforslag 45
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Dette direktiv bør ikke berøre udgår
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betingelserne for udveksling af 
tjenesteydelser i henhold til EUF-
traktatens artikel 56. Dette direktiv bør 
navnlig ikke berøre de arbejds- og 
ansættelsesvilkår, som i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
96/71/EF af 16. december 1996 om 
udstationering af arbejdstagere som led i 
udveksling af tjenesteydelser gælder for 
arbejdstagere, der er udstationeret af en 
virksomhed, som er etableret i en 
medlemsstat, for at levere tjenester på en 
anden medlemsstats område.
__________________
8. EFT L 18 af 21.1.1997, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 46
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Dette direktiv bør ikke berøre 
betingelserne for udveksling af 
tjenesteydelser i henhold til EUF-traktatens 
artikel 56. Dette direktiv bør navnlig ikke 
berøre de arbejds- og ansættelsesvilkår, 
som i henhold til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 
1996 om udstationering af arbejdstagere 
som led i udveksling af tjenesteydelser 
gælder for arbejdstagere, der er 
udstationeret af en virksomhed, som er 
etableret i en medlemsstat, for at levere 
tjenester på en anden medlemsstats 
område.

(9) Dette direktiv bør ikke berøre 
betingelserne for udveksling af 
tjenesteydelser i henhold til EUF-traktatens 
artikel 56.

Or. de
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Ændringsforslag 47
Licia Ronzulli

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Aktiviteter, der er sæsonbestemte, er 
typiske i sektorer såsom landbrug, i 
udplantnings-, sånings- eller høstperioder, 
eller turisme, i ferieperioder.

(10) Aktiviteter, der er sæsonbestemte, er 
typiske i sektorer såsom landbrug, i 
udplantnings-, sånings- eller høstperioder, 
eller turisme.

Or. it

Ændringsforslag 48
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Aktiviteter, der er sæsonbestemte, er 
typiske i sektorer såsom landbrug, i 
udplantnings-, sånings- eller høstperioder, 
eller turisme, i ferieperioder.

(10) Aktiviteter, der er sæsonbestemte, er 
typiske i sektorer såsom landbrug og 
gartneri, i udplantnings-, sånings- eller 
høstperioder, eller turisme, i ferieperioder.

Or. en

Ændringsforslag 49
Georges Bach

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Aktiviteter, der er sæsonbestemte, er 
typiske i sektorer såsom landbrug, i 
udplantnings-, sånings- eller høstperioder, 
eller turisme, i ferieperioder.

(10) Aktiviteter, der er sæsonbestemte, er 
typiske i sektorer såsom landbrug, 
vindyrkning og havebrug i udplantnings-, 
sånings- eller høstperioder, eller turisme, i 
ferieperioder.
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Or. de

Ændringsforslag 50
Rovana Plumb

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Aktiviteter, der er sæsonbestemte, er 
typiske i sektorer såsom landbrug, i 
udplantnings-, sånings- eller høstperioder, 
eller turisme, i ferieperioder.

(10) Aktiviteter, der er sæsonbestemte, er 
typiske i sektorer såsom landbrug (især 
husdyrhold og plante- og blomsteravl)i 
udplantnings-, sånings- eller høstperioder, 
eller turisme eller store bygge- og 
anlægsarbejder (byggepladser og store 
infrastrukturarbejder) i ferieperioder.

Or. en

Ændringsforslag 51
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Aktiviteter, der er sæsonbestemte, er 
typiske i sektorer såsom landbrug, i 
udplantnings-, sånings- eller høstperioder, 
eller turisme, i ferieperioder.

(10) Aktiviteter, der er sæsonbestemte, er 
typiske i sektorer såsom landbrug og 
havebrug, i udplantnings-, sånings- eller 
høstperioder, eller turisme, i ferieperioder.
Medlemsstaterne kan frit udpege andre 
sektorer, der er sæsonafhængige.

Or. pl

Begrundelse

Sæsonafhængighed afhænger af de særlige økonomiske og geografiske betingelser, der gør 
sig gældende i de enkelte stater.
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Ændringsforslag 52
Juozas Imbrasas

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Det bør kun være muligt at ansøge 
om indrejse med henblik på 
sæsonarbejde, hvis ansøgeren opholder 
sig uden for medlemsstaternes område.

(11) Ansøgningen bør kun behandles og 
undersøges, hvis tredjelandsstatsborgeren 
har ophold uden for den medlemsstats
område, hvortil den pågældende søger om 
indrejsetilladelse.

Or. lt

Ændringsforslag 53
Mara Bizzotto

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Dette direktiv bør ikke berøre de 
rettigheder, der tilkommer 
tredjelandsstatsborgere, som allerede 
opholder sig lovligt i en medlemsstat for at 
arbejde.

(12) Dette direktiv bør fastsætte 
arbejdsgivernes rettigheder og pligter over 
for sæsonarbejdere, der er 
tredjelandsstatsborgere, og stille krav om, 
at arbejdstagerne skal efterleve både EU's 
og medlemsstaternes lovgivning om 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 
uden nogen undtagelser. Dette direktiv 
bør desuden ikke berøre de rettigheder, der 
tilkommer tredjelandsstatsborgere, som 
allerede opholder sig lovligt i en 
medlemsstat for at arbejde.

Or. it

Ændringsforslag 54
Georges Bach

Forslag til direktiv
Betragtning 13
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Direktivet bør fastsætte en fleksibel, 
efterspørgselsafhængig indrejseordning, 
der er baseret på objektive kriterier som 
f.eks. en gyldig arbejdskontrakt eller et 
bindende jobtilbud med angivelse af det 
lønniveau, der gælder for sæsonarbejdere 
i den pågældende sektor.

(13) Direktivet bør fastsætte en fleksibel, 
efterspørgselsafhængig indrejseordning, 
der er baseret på objektive kriterier som 
f.eks. en gyldig arbejdskontrakt eller et 
bindende jobtilbud. 

Or. de

Ændringsforslag 55
Mara Bizzotto

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Direktivet bør fastsætte en fleksibel, 
efterspørgselsafhængig indrejseordning, 
der er baseret på objektive kriterier som 
f.eks. en gyldig arbejdskontrakt eller et 
bindende jobtilbud med angivelse af det 
lønniveau, der gælder for sæsonarbejdere i 
den pågældende sektor.

(13) Direktivet skal fastsætte en 
gennemsigtig og konsekvent
indrejseordning, der er baseret på 
markedets efterspørgsel og objektive 
kriterier som f.eks. besiddelse af en gyldig 
arbejdskontrakt eller et bindende jobtilbud 
med angivelse af det lønniveau, der gælder 
for sæsonarbejdere i den pågældende 
sektor, der skal være højt nok til at sikre, 
at deres midlertidige ophold er lovligt og i 
overensstemmelse med kravene til social 
sikring.

Or. it

Ændringsforslag 56
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til direktiv
Betragtning 13



PE467.317v01-00 12/69 AM\871580DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Direktivet bør fastsætte en fleksibel, 
efterspørgselsafhængig indrejseordning, 
der er baseret på objektive kriterier som 
f.eks. en gyldig arbejdskontrakt eller et 
bindende jobtilbud med angivelse af det 
lønniveau, der gælder for sæsonarbejdere i 
den pågældende sektor.

(13) Direktivet bør fastsætte en fleksibel, 
efterspørgselsafhængig indrejseordning, 
der er baseret på objektive kriterier som 
f.eks. en gyldig arbejdskontrakt eller et 
bindende jobtilbud, der i 
overensstemmelse med nationale 
bestemmelser eller kollektive 
overenskomster angiver det lønniveau og 
sekundære arbejdsvilkår, der gælder for 
sæsonarbejdere i den pågældende sektor.

Or. nl

Ændringsforslag 57
Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Direktivet bør fastsætte en fleksibel, 
efterspørgselsafhængig indrejseordning, 
der er baseret på objektive kriterier som 
f.eks. en gyldig arbejdskontrakt eller et 
bindende jobtilbud med angivelse af det 
lønniveau, der gælder for sæsonarbejdere i 
den pågældende sektor.

(13) Direktivet bør fastsætte en fleksibel, 
efterspørgselsafhængig indrejseordning, 
der er baseret på objektive kriterier som 
f.eks. en gyldig arbejdskontrakt eller et 
bindende jobtilbud med angivelse af det 
lønniveau, der gælder for sæsonarbejdere i 
den pågældende sektor; der bør også 
fastsættes en maksimal varighed for 
sæsonarbejde.

Or. fr

Ændringsforslag 58
Mara Bizzotto

Forslag til direktiv
Betragtning 14
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Medlemsstaterne bør have mulighed 
for at foretage en analyse, der påviser, at 
et job ikke kan besættes via det nationale
arbejdsmarked.

(14) Medlemsstaterne bør bevise, at jobs
ikke kan besættes via deres 
arbejdsmarked, men kun med 
sæsonarbejdere fra tredjelande.

Or. it

Ændringsforslag 59
Kinga Göncz, Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Medlemsstaterne bør have mulighed 
for at foretage en analyse, der påviser, at et 
job ikke kan besættes via det nationale 
arbejdsmarked.

(14) Som en yderligere konsekvens af 
krisen, den høje arbejdsløshed og det store 
antal langtidsarbejdsløse i EU, for hvem 
sæsonarbejde ofte er et vigtigt redskab til 
lettelse af finansielle vanskeligheder, bør
medlemsstaterne have mulighed for at 
foretage en analyse hvert år, der påviser, at 
et job ikke kan besættes via det nationale 
og EU's arbejdsmarked.

Or. en

Ændringsforslag 60
Heinz K. Becker

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Opholdets varighed bør begrænses til 
en maksimumperiode pr. kalenderår, som 
sammen med definitionen af 
sæsonarbejde bør sikre, at der reelt er tale 
om sæsonarbejde. Det bør fastsættes, at det 
inden for den maksimale opholdsperiode er 

(16) Opholdets varighed bør begrænses af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
deres behov til en maksimumperiode inden 
for et givent år, idet arbejdets karakter af 
sæsonarbejde bevares. Det bør fastsættes, 
at det inden for den maksimale 
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muligt at forlænge kontrakten eller at skifte 
arbejdsgiver. Dette bør medvirke til at 
reducere den risiko for misbrug, som 
sæsonarbejdere kan være udsat for, hvis de 
er bundet til én arbejdsgiver, og samtidig 
udgøre en fleksibel løsning på 
arbejdsgivernes faktiske arbejdskraftbehov.

opholdsperiode er muligt at forlænge 
kontrakten eller at skifte arbejdsgiver. 
Dette bør medvirke til at reducere den 
risiko for misbrug, som sæsonarbejdere 
kan være udsat for, hvis de er bundet til én 
arbejdsgiver, og samtidig udgøre en 
fleksibel løsning på arbejdsgivernes 
faktiske arbejdskraftbehov.

Or. de

Ændringsforslag 61
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Opholdets varighed bør begrænses til 
en maksimumperiode pr. kalenderår, som 
sammen med definitionen af sæsonarbejde 
bør sikre, at der reelt er tale om 
sæsonarbejde. Det bør fastsættes, at det 
inden for den maksimale opholdsperiode er 
muligt at forlænge kontrakten eller at skifte 
arbejdsgiver. Dette bør medvirke til at 
reducere den risiko for misbrug, som 
sæsonarbejdere kan være udsat for, hvis de 
er bundet til én arbejdsgiver, og samtidig 
udgøre en fleksibel løsning på
arbejdsgivernes faktiske arbejdskraftbehov.

(16) Opholdets varighed bør begrænses til 
en maksimumperiode pr. år, som sammen 
med definitionen af sæsonarbejde bør 
sikre, at der reelt er tale om sæsonarbejde. 
Det bør fastsættes, at det inden for den 
maksimale opholdsperiode er muligt at 
forlænge kontrakten eller at skifte 
arbejdsgiver. Dette bør medvirke til at 
reducere den risiko for misbrug, som 
sæsonarbejdere kan være udsat for, hvis de 
er bundet til én arbejdsgiver, og samtidig 
udgøre en fleksibel løsning på 
arbejdsgivernes faktiske arbejdskraftbehov.

Or. en

Ændringsforslag 62
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at sikre, at sæsonarbejdere har (19) For at sikre, at sæsonarbejdere har 
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passende indkvartering under deres ophold, 
bl.a. til en rimelig pris, bør det fastsættes, 
at arbejdsgiverne skal fremlægge 
dokumentation for den indkvartering, som 
de selv eller tredjeparter tilbyder.

passende indkvartering under deres ophold, 
bl.a. til en rimelig pris, bør det fastsættes, 
at arbejdsgiverne skal fremlægge 
dokumentation for den indkvartering, som 
de tilbyder selv eller via tredjeparter.

Or. nl

Ændringsforslag 63
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at sikre, at sæsonarbejdere har 
passende indkvartering under deres ophold, 
bl.a. til en rimelig pris, bør det fastsættes, 
at arbejdsgiverne skal fremlægge 
dokumentation for den indkvartering, som 
de selv eller tredjeparter tilbyder.

(19) For at sikre, at sæsonarbejdere har 
passende indkvartering under deres ophold, 
bl.a. til en rimelig pris, og at de modtager 
samme behandling som statsborgere i det 
pågældende land og har en anstændig 
levestandard, bør det fastsættes, at 
arbejdsgiverne skal fremlægge 
dokumentation for den indkvartering, som 
de selv eller tredjeparter tilbyder. Det er 
nødvendigt at sikre gennemsigtighed med 
hensyn til udgifterne til indkvartering, 
som ikke bør fratrækkes lønnen 
automatisk. 

Or. en

Ændringsforslag 64
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) I betragtning af den særlig sårbare 
situation, der gør sig gældende for 
sæsonarbejdere fra tredjelande, og deres 
ansættelses midlertidige karakter er det af 

(20) I betragtning af den særlig sårbare 
situation, der gør sig gældende for 
sæsonarbejdere fra tredjelande, og deres 
ansættelses midlertidige karakter er det 
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hensyn til retssikkerheden nødvendigt, at 
deres arbejdsvilkår fastsættes anskueligt 
ved henvisning til generelt bindende 
reguleringsmidler, der yder 
sæsonarbejdere fra tredjelande effektiv 
beskyttelse, f.eks. lovgivning eller alment 
gældende kollektive overenskomster.

nødvendigt at yde sæsonarbejdere fra 
tredjelande effektiv beskyttelse, 
regelmæssigt at kontrollere 
overensstemmelse og fuldt ud sikre, at 
princippet om ligebehandling i forhold til 
arbejdstagere, som er statsborgere i 
modtagermedlemsstaten, overholdes.

Or. en

Ændringsforslag 65
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) I betragtning af den særlig sårbare 
situation, der gør sig gældende for 
sæsonarbejdere fra tredjelande, og deres 
ansættelses midlertidige karakter er det af 
hensyn til retssikkerheden nødvendigt, at 
deres arbejdsvilkår fastsættes anskueligt 
ved henvisning til generelt bindende 
reguleringsmidler, der yder 
sæsonarbejdere fra tredjelande effektiv 
beskyttelse, f.eks. lovgivning eller alment 
gældende kollektive overenskomster.

(20) I betragtning af den særlig sårbare 
situation, der gør sig gældende for 
sæsonarbejdere fra tredjelande, og deres 
ansættelses midlertidige karakter er det 
nødvendigt med en indsats fra alle aktører 
for at undgå alle former for 
forskelsbehandling. Således bør der 
lægges vægt på princippet om lige 
behandling, navnlig i henseende til løn, 
dvs. gennem anvendelse af kollektive 
aftaler og andre aftaler om arbejdsvilkår, 
uanset hvilket niveau de er indgået på, og 
om de er fastsat ved lov.

Or. de

Ændringsforslag 66
Jutta Steinruck

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) I betragtning af den særlig sårbare 
situation, der gør sig gældende for 

(20) I betragtning af den særlig sårbare 
situation, der gør sig gældende for 
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sæsonarbejdere fra tredjelande, og deres 
ansættelses midlertidige karakter er det af 
hensyn til retssikkerheden nødvendigt, at
deres arbejdsvilkår fastsættes anskueligt 
ved henvisning til generelt bindende 
reguleringsmidler, der yder 
sæsonarbejdere fra tredjelande effektiv 
beskyttelse, f.eks. lovgivning eller alment 
gældende kollektive overenskomster.

sæsonarbejdere fra tredjelande, og deres 
ansættelses midlertidige karakter er det 
nødvendigt at yde sæsonarbejdere fra 
tredjelande effektiv beskyttelse og give 
fuld garanti for, at princippet om 
ligebehandling i forhold til arbejdstagere, 
der er statsborgere i 
modtagermedlemsstaten, overholdes.

Or. de

Ændringsforslag 67
Mara Bizzotto

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) I betragtning af den særlig sårbare
situation, der gør sig gældende for 
sæsonarbejdere fra tredjelande, og deres 
ansættelses midlertidige karakter er det af 
hensyn til retssikkerheden nødvendigt, at 
deres arbejdsvilkår fastsættes anskueligt 
ved henvisning til generelt bindende
reguleringsmidler, der yder sæsonarbejdere 
fra tredjelande effektiv beskyttelse, f.eks. 
lovgivning eller alment gældende 
kollektive overenskomster.

(20) I betragtning af den særlige situation, 
der gør sig gældende for sæsonarbejdere 
fra tredjelande, og deres ansættelses 
midlertidige karakter er det nødvendigt, at 
deres rettigheder og forpligtelser
fastsættes anskueligt ved henvisning til 
reguleringsmidler, der yder både
sæsonarbejdere fra tredjelande og
arbejdsgivere effektiv beskyttelse.

Or. it

Ændringsforslag 68
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) I betragtning af den særlig sårbare (20) I betragtning af den særlig sårbare 
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situation, der gør sig gældende for 
sæsonarbejdere fra tredjelande, og deres 
ansættelses midlertidige karakter er det af 
hensyn til retssikkerheden nødvendigt, at 
deres arbejdsvilkår fastsættes anskueligt 
ved henvisning til generelt bindende 
reguleringsmidler, der yder sæsonarbejdere 
fra tredjelande effektiv beskyttelse, f.eks. 
lovgivning eller alment gældende 
kollektive overenskomster.

situation, der gør sig gældende for 
sæsonarbejdere fra tredjelande, og deres 
ansættelses midlertidige karakter er det af 
hensyn til retssikkerheden nødvendigt, at 
deres arbejdsvilkår fastsættes anskueligt 
ved henvisning til generelt bindende 
reguleringsmidler, der yder sæsonarbejdere 
fra tredjelande effektiv beskyttelse, og som 
følger princippet om lige løn for lige 
arbejde på samme sted, f.eks. lovgivning 
eller alment gældende kollektive 
overenskomster.

Or. de

Ændringsforslag 69
Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) I betragtning af den særlig sårbare 
situation, der gør sig gældende for 
sæsonarbejdere fra tredjelande, og deres 
ansættelses midlertidige karakter er det af 
hensyn til retssikkerheden nødvendigt, at 
deres arbejdsvilkår fastsættes anskueligt 
ved henvisning til generelt bindende 
reguleringsmidler, der yder sæsonarbejdere 
fra tredjelande effektiv beskyttelse, f.eks. 
lovgivning eller alment gældende 
kollektive overenskomster.

(20) I betragtning af den særlig sårbare 
situation, der gør sig gældende for 
sæsonarbejdere fra tredjelande, og deres 
ansættelses midlertidige karakter er det af 
hensyn til retssikkerheden nødvendigt, at 
deres arbejdsvilkår fastsættes anskueligt 
ved henvisning til generelt bindende 
reguleringsmidler, der yder sæsonarbejdere 
fra tredjelande effektiv beskyttelse, navnlig 
i social henseende, f.eks. lovgivning eller 
alment gældende kollektive 
overenskomster.

Or. fr

Ændringsforslag 70
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Betragtning 21
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Hvis der ikke findes et system, som 
giver mulighed for at erklære kollektive 
overenskomster for alment gældende, kan 
medlemsstaterne beslutte at anvende
kollektive overenskomster, der finder 
generel anvendelse på alle virksomheder 
af samme art i det pågældende 
geografiske område og inden for det 
pågældende erhverv eller den pågældende 
industri, og/eller kollektive 
overenskomster, der er indgået af de mest 
repræsentative arbejdsgiver- og 
arbejdstagerorganisationer på nationalt 
plan, og som anvendes på hele det 
nationale område.

(21) For at sikre princippet om 
ligebehandling mellem EU-arbejdstagere 
og sæsonarbejdere fra tredjelande bør alle 
former for kollektive overenskomster, 
uanset hvilket niveau de er indgået på, 
herunder på virksomhedsplan, og som 
gælder for ansættelsesforholdet, også 
gælde for sæsonarbejdere fra tredjelande.

Or. de

Ændringsforslag 71
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Hvis der ikke findes et system, som 
giver mulighed for at erklære kollektive 
overenskomster for alment gældende, kan 
medlemsstaterne beslutte at anvende 
kollektive overenskomster, der finder 
generel anvendelse på alle virksomheder 
af samme art i det pågældende 
geografiske område og inden for det 
pågældende erhverv eller den pågældende 
industri, og/eller kollektive 
overenskomster, der er indgået af de mest 
repræsentative arbejdsgiver- og 
arbejdstagerorganisationer på nationalt 
plan, og som anvendes på hele det 
nationale område.

(21) I forlængelse af de 
lovgivningsmæssige og administrative 
bestemmelser, der gælder for 
arbejdstagere, der er statsborgere i 
modtagermedlemsstaten, bør 
voldgiftskendelser og kollektive aftaler og 
overenskomster, der uanset på hvilket 
niveau er indgået i overensstemmelse med 
modtagermedlemsstatens nationale ret og 
praksis, også gælde for sæsonarbejdere 
fra tredjelande på de samme betingelser 
som for modtagermedlemsstatens 
statsborgere.

Or. it
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Ændringsforslag 72
Mara Bizzotto

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Hvis der ikke findes et system, som 
giver mulighed for at erklære kollektive 
overenskomster for alment gældende, kan
medlemsstaterne beslutte at anvende 
kollektive overenskomster, der finder 
generel anvendelse på alle virksomheder 
af samme art i det pågældende 
geografiske område og inden for det 
pågældende erhverv eller den pågældende 
industri, og/eller kollektive 
overenskomster, der er indgået af de mest 
repræsentative arbejdsgiver- og 
arbejdstagerorganisationer på nationalt 
plan, og som anvendes på hele det 
nationale område.

(21) Hvis der ikke findes et system, som 
giver mulighed for at erklære kollektive 
overenskomster for alment gældende, kan 
medlemsstaterne beslutte at anvende et 
fleksibelt decentraliseret 
forhandlingssystem, som klart definerer 
sæsonarbejdernes og arbejdsgivernes 
rettigheder og pligter for at gøre det 
lettere at forene de to parters behov, som 
bl.a. udspringer af de specifikke forskelle 
mellem de forskellige berørte erhvervs-
eller industrikategorier.

Or. it

Ændringsforslag 73
Raffaele Baldassarre

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Hvis der ikke findes et system, som 
giver mulighed for at erklære kollektive 
overenskomster for alment gældende, kan 
medlemsstaterne beslutte at anvende 
kollektive overenskomster, der finder 
generel anvendelse på alle virksomheder af 
samme art i det pågældende geografiske 
område og inden for det pågældende 
erhverv eller den pågældende industri, 
og/eller kollektive overenskomster, der er 

(21) Hvis der ikke findes et system, som 
giver mulighed for at erklære kollektive 
overenskomster for alment gældende, kan 
medlemsstaterne beslutte at anvende 
kollektive overenskomster, der finder 
generel anvendelse på alle virksomheder af 
samme art i det pågældende geografiske 
område og inden for det pågældende 
erhverv eller den pågældende industri, 
og/eller kollektive overenskomster, der er 
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indgået af de mest repræsentative 
arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer 
på nationalt plan, og som anvendes på hele 
det nationale område.

indgået af de mest repræsentative 
arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer 
på nationalt plan, og som anvendes på hele 
det nationale område i overensstemmelse 
med national lov og praksis.

Or. it

Ændringsforslag 74
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Sæsonarbejdere fra tredjelande bør 
indrømmes ligebehandling i forhold til de 
socialsikringsområder, der er anført i 
artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 883/2004 om 
koordinering af de sociale 
sikringsordninger. Dette direktiv bør ikke 
give flere rettigheder end dem, der 
allerede er fastsat i den eksisterende EU-
lovgivning angående social sikring for 
tredjelandsstatsborgere, der har 
grænseoverskridende interesser mellem 
medlemsstaterne. Dette direktiv bør heller 
ikke give rettigheder for så vidt angår 
situationer, der ligger uden for EU-
lovgivningens rækkevidde, f.eks. til 
familiemedlemmer, der er bosiddende i et 
tredjeland. Dette påvirker ikke det 
forhold, at medlemsstaterne skal anvende 
den nationale lovgivning om de minimis-
regler for bidrag til pensionsordninger 
uden forskelsbehandling.

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 75
Emilie Turunen
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Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Sæsonarbejdere fra tredjelande bør 
indrømmes ligebehandling i forhold til de 
socialsikringsområder, der er anført i 
artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 883/2004 om 
koordinering af de sociale 
sikringsordninger. Dette direktiv bør ikke 
give flere rettigheder end dem, der 
allerede er fastsat i den eksisterende EU-
lovgivning angående social sikring for 
tredjelandsstatsborgere, der har 
grænseoverskridende interesser mellem 
medlemsstaterne. Dette direktiv bør heller 
ikke give rettigheder for så vidt angår 
situationer, der ligger uden for EU-
lovgivningens rækkevidde, f.eks. til 
familiemedlemmer, der er bosiddende i et 
tredjeland. Dette påvirker ikke det 
forhold, at medlemsstaterne skal anvende 
den nationale lovgivning om de minimis-
regler for bidrag til pensionsordninger
uden forskelsbehandling.

(22) En passende dækning for social 
sikring for sæsonarbejdere er et centralt 
element i dette direktiv og vigtigt for at 
sikre, at deres arbejds- og livsvilkår under 
opholdet i Unionen er anstændige. Der 
bør sikres tredjelandsstatsborgere lige 
behandling. Der bør udvises særlig 
opmærksomhed omkring bestemmelser, 
der sikrer ligebehandling i henseende til 
social sikring under national lov i forhold 
til de socialsikringsområder, der er 
defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 
29. april 2004 om koordinering af de 
sociale sikringsordninger. Med forbehold 
for bilaterale aftaler, der giver en bedre 
social sikringsdækning, bør dette direktiv 
fastsætte mekanismer, som sikrer en 
effektiv social sikringsdækning under 
opholdet, og mekanismer for eksport af 
erhvervede rettigheder, hvor dette er 
relevant. Heri kan indgå særlige 
tilpasninger vedrørende bl.a. kvalificering 
eller venteperioden.
Begrænsninger af retten til 
ligebehandling med hensyn til social 
sikring, der måtte følge af dette direktiv, 
bør ikke berøre de rettigheder, der er 
tildelt i henhold til Rådets og Europa-
Parlamentets forordning (EU) nr. 
1231/2010 af 24. november 2010, der 
udvider forordning (EF) nr. 883/2004 og 
forordning (EF) nr. 987/2000 til at 
omfatte tredjelandsstatsborgere, der 
udelukkende på grund af deres 
nationalitet ikke allerede er dækket af 
disse bestemmelser.

Or. en
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Ændringsforslag 76
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Sæsonarbejdere fra tredjelande bør 
indrømmes ligebehandling i forhold til de 
socialsikringsområder, der er anført i 
artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 883/2004 om 
koordinering af de sociale 
sikringsordninger. Dette direktiv bør ikke 
give flere rettigheder end dem, der 
allerede er fastsat i den eksisterende EU-
lovgivning angående social sikring for 
tredjelandsstatsborgere, der har 
grænseoverskridende interesser mellem 
medlemsstaterne. Dette direktiv bør heller 
ikke give rettigheder for så vidt angår 
situationer, der ligger uden for EU-
lovgivningens rækkevidde, f.eks. til 
familiemedlemmer, der er bosiddende i et 
tredjeland. Dette påvirker ikke det forhold, 
at medlemsstaterne skal anvende den 
nationale lovgivning om de minimis-regler 
for bidrag til pensionsordninger uden 
forskelsbehandling.

(22) Sæsonarbejdere fra tredjelande bør 
indrømmes ligebehandling i forhold til de 
socialsikringsområder, der er anført i 
artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 883/2004 om 
koordinering af de sociale 
sikringsordninger. Dette direktiv bør heller 
ikke give rettigheder for så vidt angår 
situationer, der ligger uden for EU-
lovgivningens rækkevidde, f.eks. til 
familiemedlemmer, der er bosiddende i et 
tredjeland. Dette påvirker ikke det forhold, 
at medlemsstaterne skal anvende den 
nationale lovgivning om de minimis-regler 
for bidrag til pensionsordninger uden 
forskelsbehandling.

Or. de

Ændringsforslag 77
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Sæsonarbejdere fra tredjelande bør 
indrømmes ligebehandling i forhold til de 
socialsikringsområder, der er anført i 
artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 883/2004 om 

(22) På grundlag af de 
socialsikringsområder, der henvises til i 
artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 
2004 om koordinering af de sociale 
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koordinering af de sociale 
sikringsordninger. Dette direktiv bør ikke 
give flere rettigheder end dem, der allerede 
er fastsat i den eksisterende EU-lovgivning 
angående social sikring for 
tredjelandsstatsborgere, der har 
grænseoverskridende interesser mellem 
medlemsstaterne. Dette direktiv bør heller 
ikke give rettigheder for så vidt angår 
situationer, der ligger uden for EU-
lovgivningens rækkevidde, f.eks. til 
familiemedlemmer, der er bosiddende i et 
tredjeland. Dette påvirker ikke det forhold, 
at medlemsstaterne skal anvende den 
nationale lovgivning om de minimis-regler 
for bidrag til pensionsordninger uden 
forskelsbehandling.

sikringsordninger bør medlemsstaterne 
definere, hvilke af disse goder, der dækker 
sæsonarbejdere. Dette direktiv bør ikke 
give flere rettigheder end dem, der allerede 
er fastsat i den eksisterende EU-lovgivning 
angående social sikring for 
tredjelandsstatsborgere, der har 
grænseoverskridende interesser mellem 
medlemsstaterne. Dette direktiv bør heller 
ikke give rettigheder for så vidt angår 
situationer, der ligger uden for EU-
lovgivningens rækkevidde, f.eks. til 
familiemedlemmer, der er bosiddende i et 
tredjeland. Dette påvirker ikke det forhold, 
at medlemsstaterne skal anvende den 
nationale lovgivning om de minimis-regler 
for bidrag til pensionsordninger uden 
forskelsbehandling.

Or. pl

Begrundelse

Spørgsmålet om social sikring henhører under medlemsstaternes enekompetence. Et arbejdes 
karakter som sæsonarbejde og opholdets korte varighed i en given medlemsstat er ikke 
tilstrækkeligt grundlag for at indrømme sæsonarbejdere alle de sociale sikringsgoder, som 
det pågældende lands borgere nyder.

Ændringsforslag 78
Mara Bizzotto

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Sæsonarbejdere fra tredjelande bør 
indrømmes ligebehandling i forhold til de 
socialsikringsområder, der er anført i 
artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 883/2004 om 
koordinering af de sociale 
sikringsordninger. Dette direktiv bør ikke 
give flere rettigheder end dem, der allerede 
er fastsat i den eksisterende EU-lovgivning 
angående social sikring for 

(22) Sæsonarbejdere fra tredjelande bør 
indrømmes ligebehandling i forhold til de 
socialsikringsområder, der er anført i 
artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 883/2004 om 
koordinering af de sociale 
sikringsordninger, samtidig med at de skal 
være i overensstemmelse med EU's og 
medlemsstaternes lovgivning om sundhed 
og sikkerhed på arbejdspladsen uden 
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tredjelandsstatsborgere, der har 
grænseoverskridende interesser mellem 
medlemsstaterne. Dette direktiv bør heller 
ikke give rettigheder for så vidt angår 
situationer, der ligger uden for EU-
lovgivningens rækkevidde, f.eks. til 
familiemedlemmer, der er bosiddende i et 
tredjeland. Dette påvirker ikke det forhold, 
at medlemsstaterne skal anvende den 
nationale lovgivning om de minimis-regler 
for bidrag til pensionsordninger uden 
forskelsbehandling.

nogen undtagelser. Dette direktiv bør ikke 
give flere rettigheder end dem, der allerede 
er fastsat i den eksisterende EU-lovgivning 
angående social sikring for 
tredjelandsstatsborgere, der har 
grænseoverskridende interesser mellem 
medlemsstaterne. Dette direktiv bør heller 
ikke give rettigheder for så vidt angår
situationer, der ligger uden for EU-
lovgivningens rækkevidde, f.eks. til 
familiemedlemmer, der er bosiddende i et 
tredjeland. Dette påvirker ikke det forhold, 
at medlemsstaterne skal anvende den 
nationale lovgivning om de minimis-regler 
for bidrag til pensionsordninger uden 
forskelsbehandling.

Or. it

Ændringsforslag 79
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) For at sikre behørig håndhævelse af 
dette direktiv, og navnlig bestemmelserne 
om rettigheder, arbejdsvilkår og 
indkvartering, bør medlemsstaterne sikre, 
at der etableres passende kontrol- og 
overvågningsmekanismer, og at der 
foretages effektive og tilstrækkelige 
inspektioner på deres område. For at øge 
effektiviteten af disse inspektioner bør 
medlemsstaterne sikre, at den nationale 
lovgivning giver de kompetente 
myndigheder tilstrækkelige beføjelser og 
ressourcer til at foretage inspektionerne, 
at resultaterne af tidligere inspektioner 
indsamles og behandles med henblik på 
effektiv gennemførelse af dette direktiv, 
og at der er tilstrækkeligt personale med 
de nødvendige færdigheder og 
kvalifikationer til effektivt at foretage 
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inspektionerne. Medlemsstaterne bør 
fastsætte passende, proportionale og 
afskrækkende sanktioner f.eks. af 
finansiel art, der kan pålægges 
arbejdsgiverne i tilfælde af svigt.

Or. en

Ændringsforslag 80
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at lette håndhævelsen bør det være 
muligt for berørte tredjeparter som f.eks. 
fagforeninger eller andre 
sammenslutninger at indgive klager for at 
sikre direktivets effektive anvendelse. 
Dette anses for at være nødvendigt for at 
tage højde for situationer, hvor 
sæsonarbejdere ikke er bekendt med, at der 
findes håndhævelsesmekanismer, eller 
tøver med at anvende dem i eget navn af 
frygt for de mulige konsekvenser.

(23) For at lette håndhævelsen af dette 
direktiv bør der udvikles effektive 
mekanismer, som gør det muligt for 
sæsonarbejdere at indgive klager direkte 
eller gennem relevante tredjeparter, som 
f.eks. fagforeninger eller andre 
sammenslutninger. Dette anses for at være 
nødvendigt for at tage højde for situationer, 
hvor sæsonarbejdere ikke er bekendt med, 
at der findes håndhævelsesmekanismer, 
eller tøver med at anvende dem i eget navn 
af frygt for de mulige konsekvenser. Der 
bør desuden være tilstrækkelig retlig 
beskyttelse mod personforfølgelse af 
sæsonarbejdere som følge af, at der er 
indgivet en klage. Organisationer, der 
repræsenterer arbejdstagernes 
rettigheder, bør have adgang til den 
relevante dokumentation og til enhver 
tilbudt indkvartering. 

Or. en

Ændringsforslag 81
Philippe Boulland

Forslag til direktiv
Betragtning 23
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at lette håndhævelsen bør det være 
muligt for berørte tredjeparter som f.eks. 
fagforeninger eller andre 
sammenslutninger at indgive klager for at 
sikre direktivets effektive anvendelse.
Dette anses for at være nødvendigt for at 
tage højde for situationer, hvor 
sæsonarbejdere ikke er bekendt med, at der 
findes håndhævelsesmekanismer, eller 
tøver med at anvende dem i eget navn af 
frygt for de mulige konsekvenser.

(23) For at lette håndhævelsen bør der 
være adgang til effektive retsmidler for 
tredjelandsstatsborgere, og det bør være 
muligt for berørte tredjeparter som f.eks. 
fagforeninger eller andre 
sammenslutninger at indgive klager for at 
sikre direktivets effektive anvendelse.
Dette anses for at være nødvendigt for at 
tage højde for situationer, hvor 
sæsonarbejdere ikke er bekendt med, at der 
findes håndhævelsesmekanismer, eller 
tøver med at anvende dem i eget navn af 
frygt for de mulige konsekvenser.

Or. fr

Ændringsforslag 82
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) For at lette håndhævelsen bør det være 
muligt for berørte tredjeparter som f.eks. 
fagforeninger eller andre 
sammenslutninger at indgive klager for at 
sikre direktivets effektive anvendelse. 
Dette anses for at være nødvendigt for at 
tage højde for situationer, hvor 
sæsonarbejdere ikke er bekendt med, at der 
findes håndhævelsesmekanismer, eller 
tøver med at anvende dem i eget navn af 
frygt for de mulige konsekvenser.

(23) For at lette håndhævelsen bør det være 
muligt for berørte tredjeparter som f.eks. 
fagforeninger eller andre 
sammenslutninger at indgive klager eller 
anlægge sag for at sikre direktivets 
effektive anvendelse. Dette anses for at 
være nødvendigt for at tage højde for 
situationer, hvor sæsonarbejdere ikke er 
bekendt med, at der findes 
håndhævelsesmekanismer, eller tøver med 
at anvende dem i eget navn af frygt for de 
mulige konsekvenser.

Or. de

Ændringsforslag 83
Thomas Händel, Cornelia Ernst
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Forslag til direktiv
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Medlemsstaterne sikrer, at der 
gennemføres passende kontrol og 
effektive inspektioner for at kunne 
garantere en korrekt gennemførelse af 
dette direktiv. Med henblik herpå sikrer 
medlemsstaterne de kompetente 
myndigheder tilstrækkelige beføjelser og 
ressourcer. Resultaterne af 
inspektionerne skal samles i en særlig 
rapport og bidrage til at forbedre 
gennemførelsen af dette direktiv.

Or. de

Ændringsforslag 84
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Tredjelandsstatsborgere, der har 
tilladelse til at arbejde på 
medlemsstaternes område, har ret til 
samme arbejdsvilkår som unionsborgere.

Or. en

Ændringsforslag 85
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Betragtning 23 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23b) Udtrykket arbejdsvilkår omfatter i 
dette direktiv mindst løn og afskedigelse, 
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sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, 
arbejdstid og ferie, familie og arbejdsliv 
under hensyntagen til gældende kollektive 
overenskomster.

Or. en

Ændringsforslag 86
Raffaele Baldassarre

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv anvendes på 
tredjelandsstatsborgere, der er bosiddende 
uden for medlemsstaternes område og 
ansøger om indrejse på en medlemsstats 
område med henblik på beskæftigelse som 
sæsonarbejdere.

1. Dette direktiv anvendes på 
tredjelandsstatsborgere, der er bosiddende 
uden for medlemsstaternes område og 
ansøger om indrejse på en medlemsstats 
område med henblik på beskæftigelse som 
sæsonarbejdere. Medlemsstaterne 
definerer desuden, hvad der forstås ved 
sæsonarbejde, og varigheden heraf på 
deres område.

Or. it

Ændringsforslag 87
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv anvendes ikke på 
tredjelandsstatsborgere, der udfører 
aktiviteter for virksomheder, der er 
etableret i en anden medlemsstat, som led 
i udveksling af tjenesteydelser som 
omhandlet i artikel 56 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, 
herunder personer, som er udstationeret 
af virksomheder, der er etableret i en 

udgår
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medlemsstat, som led i udveksling af 
tjenesteydelser i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF.

Or. en

Ændringsforslag 88
Sari Essayah, Riikka Manner

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv anvendes ikke på 
tredjelandsstatsborgere, der udfører 
aktiviteter for virksomheder, der er 
etableret i en anden medlemsstat, som led 
i udveksling af tjenesteydelser som 
omhandlet i artikel 56 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, 
herunder personer, som er udstationeret 
af virksomheder, der er etableret i en 
medlemsstat, som led i udveksling af 
tjenesteydelser i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF.

2. Dette direktiv anvendes ikke på 
udstationerede arbejdstagere eller 
vikaransatte.

Or. en

Begrundelse

Alle udstationerede arbejdstagere bør udtrykkeligt udelukkes fra anvendelsesområdet, ikke 
kun udstationerede arbejdstagere, hvis arbejdsgiver er etableret i en anden medlemsstat. 
Også vikaransatte bør holdes ude af direktivets anvendelsesområde.. 

Ændringsforslag 89
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Dette direktiv finder ikke anvendelse 
på økonomiske aktiviteter i tilknytning til 
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byggeri (NACE rev.1.1., kode 45.1 til 
45.4; aktiviteter, der er opført i bilaget til 
direktiv 96/71/EF). .

Or. de

Ændringsforslag 90
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Dette direktiv finder anvendelse på 
landbrugs-, havebrugs- og 
turismesektorerne. Medlemsstaterne kan 
vælge at udvide anvendelsen til yderligere 
aktiviteter, der er afhængige af 
årstidernes skiften, på betingelse af at 
arbejdsmarkedets parter ikke indgår en 
aftale, som af objektive grunde modsætter 
sig dette.

Or. en

Ændringsforslag 91
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "sæsonarbejder": en 
tredjelandsstatsborger, der bevarer fast
bopæl i et tredjeland, men som midlertidigt 
opholder sig på en medlemsstats område 
med henblik på beskæftigelse i en sektor 
med sæsonbestemte aktiviteter i henhold til 
en eller flere tidsbegrænsede 
arbejdskontrakter, der er indgået direkte 
mellem tredjelandsstatsborgeren og 
arbejdsgiveren, som er etableret i en 

b) "sæsonarbejder": en 
tredjelandsstatsborger, der bevarer fast 
bopæl i et tredjeland, men som midlertidigt 
opholder sig på Den Europæiske Unions
område med henblik på beskæftigelse i en
sektor med sæsonbestemte aktiviteter i 
henhold til en eller flere tidsbegrænsede 
arbejdskontrakter, der er indgået direkte 
mellem tredjelandsstatsborgeren og 
arbejdsgiveren, som er etableret i en 
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medlemsstat medlemsstat

Or. de

Begrundelse

Mens en arbejdsgiver har sit hovedsæde i en bestemt medlemsstat, bør det være muligt for en 
arbejdstager at arbejde i en anden medlemsstat, hvor arbejdsgiveren driver virksomhed. 

Ændringsforslag 92
Sergio Gaetano Cofferati, Claude Moraes

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "sæsonbestemt aktivitet": aktivitet, som 
er knyttet til en bestemt tid på året, hvor 
der på grund af en begivenhed eller et 
mønster, er behov for langt større 
arbejdskraft, end det er tilfældet ved 
normale aktiviteter

c) "sæsonbestemt aktivitet": aktivitet, som 
er knyttet til en bestemt tid på året, hvor 
den fornødne arbejdskraft på grund af en 
begivenhed eller et mønster af 
begivenheder, der er knyttet til 
sæsonbestemte betingelser, regelmæssigt 
og forudsigeligt er langt større, end det er 
tilfældet ved normale aktiviteter

Or. en

Ændringsforslag 93
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "sæsonarbejdertilladelse": tilladelse med 
påtegningen "sæsonarbejder", som giver 
indehaveren ret til at opholde sig og 
arbejde på en medlemsstats område i 
henhold til dette direktiv

d) "sæsonarbejdertilladelse": tilladelse med 
påtegningen "sæsonarbejder", som giver 
indehaveren ret til at opholde sig og 
arbejde på Den Europæiske Unions
område i henhold til dette direktiv

Or. de
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Ændringsforslag 94
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "kombineret ansøgningsprocedure": en 
procedure, der på basis af én ansøgning fra 
en tredjelandsstatsborger om tilladelse til 
både at tage ophold og arbejde på en 
medlemsstats område, fører til en 
beslutning om ansøgningen

e) "kombineret ansøgningsprocedure": en 
procedure, der på basis af én ansøgning fra 
en tredjelandsstatsborger om tilladelse til 
både at tage ophold og arbejde på Den 
Europæiske Unions område, fører til en 
beslutning om ansøgningen

Or. de

Ændringsforslag 95
Sari Essayah, Riikka Manner

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "alment gældende kollektiv 
overenskomst": en kollektiv 
overenskomst, som skal efterleves af alle 
virksomheder inden for det pågældende 
geografiske område eller inden for det 
pågældende erhverv eller den pågældende 
industri. Hvis der ikke findes et system, 
som giver mulighed for at erklære 
kollektive overenskomster for alment 
gældende, kan medlemsstaterne beslutte 
at anvende kollektive overenskomster, der 
finder generel anvendelse på alle 
virksomheder af samme art i det 
pågældende geografiske område og inden 
for det pågældende erhverv eller den 
pågældende industri, og/eller kollektive 
overenskomster, der er indgået af de mest 
repræsentative arbejdsgiver- og 
arbejdstagerorganisationer på nationalt 

udgår
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plan, og som anvendes på hele det 
nationale område.

Or. en

Begrundelse

Alle kollektive overenskomster bør anvendes på lige fod også over for 
tredjelandssæsonarbejdere, der arbejder i EU. Der er derfor ikke grund til at medtage en 
definition af alment gældende kollektive overenskomster.

Ændringsforslag 96
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "alment gældende kollektiv 
overenskomst": en kollektiv overenskomst, 
som skal efterleves af alle virksomheder 
inden for det pågældende geografiske 
område eller inden for det pågældende 
erhverv eller den pågældende industri.
Hvis der ikke findes et system, som giver 
mulighed for at erklære kollektive 
overenskomster for alment gældende, kan 
medlemsstaterne beslutte at anvende 
kollektive overenskomster, der finder 
generel anvendelse på alle virksomheder 
af samme art i det pågældende 
geografiske område og inden for det 
pågældende erhverv eller den pågældende 
industri, og/eller kollektive 
overenskomster, der er indgået af de mest 
repræsentative arbejdsgiver- og 
arbejdstagerorganisationer på nationalt 
plan, og som anvendes på hele det 
nationale område.

f) "kollektiv overenskomst": alle slags 
kollektive overenskomster, uanset hvilket 
niveau de er indgået på, herunder på 
virksomhedsplan, og som finder 
anvendelse på sæsonarbejderes 
arbejdsforhold; 

Or. de
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Ændringsforslag 97
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "alment gældende kollektiv 
overenskomst": en kollektiv overenskomst, 
som skal efterleves af alle virksomheder 
inden for det pågældende geografiske 
område eller inden for det pågældende 
erhverv eller den pågældende industri.
Hvis der ikke findes et system, som giver 
mulighed for at erklære kollektive 
overenskomster for alment gældende, kan 
medlemsstaterne beslutte at anvende 
kollektive overenskomster, der finder 
generel anvendelse på alle virksomheder af 
samme art i det pågældende geografiske 
område og inden for det pågældende 
erhverv eller den pågældende industri, 
og/eller kollektive overenskomster, der er 
indgået af de mest repræsentative 
arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer 
på nationalt plan, og som anvendes på hele 
det nationale område.

f) "kollektiv overenskomst": enhver
kollektiv overenskomst, uanset hvilket 
niveau den er indgået på, i 
overensstemmelse med 
modtagermedlemsstatens nationale 
lovgivning og praksis.

Or. en

Ændringsforslag 98
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "alment gældende kollektiv 
overenskomst": en kollektiv 
overenskomst, som skal efterleves af alle 
virksomheder inden for det pågældende 
geografiske område eller inden for det 
pågældende erhverv eller den pågældende 
industri. Hvis der ikke findes et system, 

f) "kollektive aftaler og overenskomster": 
alle kollektive aftaler og overenskomster, 
der, uanset på hvilket niveau, er indgået i 
overensstemmelse med 
modtagermedlemsstatens nationale ret og 
praksis, og som gælder for arbejdstagere, 
der er statsborgere i 
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som giver mulighed for at erklære 
kollektive overenskomster for alment 
gældende, kan medlemsstaterne beslutte 
at anvende kollektive overenskomster, der 
finder generel anvendelse på alle 
virksomheder af samme art i det 
pågældende geografiske område og inden 
for det pågældende erhverv eller den 
pågældende industri, og/eller kollektive 
overenskomster, der er indgået af de mest 
repræsentative arbejdsgiver- og 
arbejdstagerorganisationer på nationalt 
plan, og som anvendes på hele det 
nationale område.

modtagermedlemsstaten;

Or. it

Ændringsforslag 99
Licia Ronzulli

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "alment gældende kollektiv 
overenskomst": en kollektiv overenskomst, 
som skal efterleves af alle virksomheder 
inden for det pågældende geografiske 
område eller inden for det pågældende 
erhverv eller den pågældende industri. 
Hvis der ikke findes et system, som giver 
mulighed for at erklære kollektive 
overenskomster for alment gældende, kan 
medlemsstaterne beslutte at anvende 
kollektive overenskomster, der finder 
generel anvendelse på alle virksomheder af 
samme art i det pågældende geografiske 
område og inden for det pågældende 
erhverv eller den pågældende industri, 
og/eller kollektive overenskomster, der er 
indgået af de mest repræsentative 
arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer 
på nationalt plan, og som anvendes på hele 
det nationale område.

f) "alment gældende kollektiv 
overenskomst": en kollektiv overenskomst 
mellem arbejdsgivere eller 
arbejdsgiverorganisationer på den en side 
og arbejdstagerorganisationer på den 
anden, som dækker betingelserne og 
forholdene mellem aftalepartnerne og 
som skal efterleves af alle virksomheder 
inden for det pågældende geografiske 
område eller inden for det pågældende 
erhverv eller den pågældende industri. 
Hvis der ikke findes et system, som giver 
mulighed for at erklære kollektive
overenskomster for alment gældende, kan 
medlemsstaterne beslutte at anvende 
kollektive overenskomster, der finder 
generel anvendelse på alle virksomheder af 
samme art i det pågældende geografiske 
område og inden for det pågældende 
erhverv eller den pågældende industri, 
og/eller kollektive overenskomster, der er 
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indgået af de mest repræsentative 
arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer 
på nationalt plan, og som anvendes på hele 
det nationale område. Hvis der ikke findes 
et system, som giver mulighed for at 
erklære kollektive overenskomster for 
alment gældende, kan medlemsstaterne 
beslutte at anvende kollektive 
overenskomster, der finder generel 
anvendelse på alle virksomheder af samme 
art i det pågældende geografiske område 
og inden for det pågældende erhverv eller 
den pågældende industri, og/eller 
kollektive overenskomster, der er indgået 
af de mest repræsentative arbejdsgiver- og 
arbejdstagerorganisationer på nationalt 
plan, og som anvendes på hele det 
nationale område.

Or. it

Ændringsforslag 100
Raffaele Baldassarre

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "alment gældende kollektiv 
overenskomst": en kollektiv overenskomst, 
som skal efterleves af alle virksomheder 
inden for det pågældende geografiske 
område eller inden for det pågældende 
erhverv eller den pågældende industri. 
Hvis der ikke findes et system, som giver 
mulighed for at erklære kollektive 
overenskomster for alment gældende, kan 
medlemsstaterne beslutte at anvende 
kollektive overenskomster, der finder 
generel anvendelse på alle virksomheder af 
samme art i det pågældende geografiske 
område og inden for det pågældende 
erhverv eller den pågældende industri, 
og/eller kollektive overenskomster, der er 
indgået af de mest repræsentative 

f) "alment gældende kollektiv 
overenskomst": en kollektiv overenskomst, 
som skal efterleves af alle virksomheder 
inden for det pågældende geografiske 
område eller inden for det pågældende 
erhverv eller den pågældende industri. 
Hvis der ikke findes et system, som giver 
mulighed for at erklære kollektive 
overenskomster for alment gældende, kan 
medlemsstaterne beslutte at anvende 
kollektive overenskomster, der finder 
generel anvendelse på alle virksomheder af 
samme art i det pågældende geografiske 
område og inden for det pågældende 
erhverv eller den pågældende industri, 
og/eller kollektive overenskomster, der er 
indgået af de mest repræsentative 
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arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer 
på nationalt plan, og som anvendes på hele 
det nationale område.

arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer 
på nationalt plan, og som anvendes på hele 
det nationale område i overensstemmelse 
med national lov og praksis.

Or. it

Ændringsforslag 101
Mara Bizzotto

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv berører ikke 
medlemsstaternes ret til at vedtage eller 
opretholde gunstigere bestemmelser for 
personer, som det finder anvendelse på, 
for så vidt angår artikel 13-17 i dette 
direktiv.

udgår

Or. it

Ændringsforslag 102
Nadja Hirsch

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dette direktiv berører ikke 
medlemsstaternes ret til at vedtage eller 
opretholde gunstigere bestemmelser for 
personer, som det finder anvendelse på, for 
så vidt angår artikel 13-17 i dette direktiv.

2. Dette direktiv berører ikke 
medlemsstaternes ret til at vedtage eller 
opretholde gunstigere bestemmelser for 
personer, som det finder anvendelse på, for 
så vidt angår artikel 11-17 i dette direktiv.

Or. de

Ændringsforslag 103
Georges Bach
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Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en gyldig arbejdskontrakt eller, 
afhængigt af national ret, et bindende 
jobtilbud om sæsonarbejde i den 
pågældende medlemsstat hos en 
arbejdsgiver, der er etableret i 
medlemsstaten, med angivelse af løn og 
antallet af ugentlige eller månedlige 
arbejdstimer samt eventuelle andre 
relevante arbejdsvilkår

a) en gyldig arbejdskontrakt eller, 
afhængigt af national ret, et bindende 
jobtilbud om sæsonarbejde i den 
pågældende medlemsstat hos en 
arbejdsgiver, der er etableret i 
medlemsstaten

Or. de

Ændringsforslag 104
Mara Bizzotto

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en gyldig arbejdskontrakt eller, 
afhængigt af national ret, et bindende 
jobtilbud om sæsonarbejde i den 
pågældende medlemsstat hos en 
arbejdsgiver, der er etableret i 
medlemsstaten, med angivelse af løn og 
antallet af ugentlige eller månedlige 
arbejdstimer samt eventuelle andre
relevante arbejdsvilkår

a) en gyldig arbejdskontrakt eller, 
afhængigt af national ret, et bindende 
jobtilbud om sæsonarbejde i den 
pågældende medlemsstat hos en 
arbejdsgiver, der er etableret i 
medlemsstaten, med angivelse af løn,
antallet af ugentlige eller månedlige 
arbejdstimer og relevante arbejdsvilkår, der 
dokumenterer, at sæsonarbejderen kan 
tjene til sit eget underhold med lovlige 
midler og opholde sig i 
modtagermedlemsstaten uden at blive en 
byrde for dens velfærdssystem

Or. it

Ændringsforslag 105
Mara Bizzotto
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Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) et gyldigt rejsedokument som fastsat i 
national ret. Medlemsstaterne kan kræve, 
at rejsedokumentets gyldighedsperiode 
mindst skal dække opholdstilladelsens 
gyldighedsperiode

b) et gyldigt rejsedokument som fastsat i 
national ret. Rejsedokumentets 
gyldighedsperiode skal mindst dække 
opholdstilladelsens gyldighedsperiode

Or. it

Ændringsforslag 106
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. For at sikre passende arbejdsvilkår og 
forhindre løndumping har 
medlemsstaterne ret til at give afslag på 
ansøgninger, hvis beskæftigelsesvilkårene 
ikke svarer til dem, der gælder for 
sammenlignelige indenlandske 
arbejdstagere i sektorer med 
sæsonarbejde.

Or. de

Ændringsforslag 107
Raffaele Baldassarre

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan undersøge, om det 
pågældende ledige job ikke kan besættes 
med deres egne statsborgere eller EU-
statsborgere eller med statsborgere fra 

2. Medlemsstaterne kontrollerer, at det 
pågældende ledige job ikke kan besættes 
med deres egne statsborgere eller EU-
statsborgere eller med statsborgere fra 
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tredjelande, der opholder sig lovligt i den 
pågældende medlemsstat og allerede er 
integreret på dennes arbejdsmarked i 
henhold til EU-lovgivning eller national 
lovgivning, og give afslag på ansøgningen.

tredjelande, der opholder sig lovligt i den 
pågældende medlemsstat og allerede er 
integreret på dennes arbejdsmarked i 
henhold til EU-lovgivning eller national 
lovgivning, og give afslag på ansøgningen.

Or. it

Ændringsforslag 108
Sari Essayah, Riikka Manner

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Private arbejdsformidlings- eller 
migrationskontorer må ikke opkræve 
noget gebyr af jobsøgende eller 
arbejdstagere til gengæld for at 
organisere sæsonarbejde eller migration 
med henblik på sæsonarbejde.

Or. en

Begrundelse

Sæsonarbejdere tilhører en sårbar gruppe og udnyttes ofte. For at undgå menneskehandel 
bør der tages hensyn til artikel 7 i ILO’s konvention nr. 181 og til artikel 6 i direktivet om 
vikararbejde.

Ændringsforslag 109
Heinz K. Becker

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan give afslag på en 
ansøgning, hvis arbejdsgiveren er blevet 
straffet i henhold til national ret for sort 
arbejde og/eller ulovlig beskæftigelse.

3. Medlemsstaterne kan give afslag på en 
ansøgning, hvis arbejdsgiveren i løbet af 
12 måneder inden indgivelsen af 
ansøgningen er blevet straffet i henhold til 
national ret for sort arbejde og/eller ulovlig 
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beskæftigelse.

Or. de

Ændringsforslag 110
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan give afslag på en 
ansøgning, hvis arbejdsgiveren er blevet 
straffet i henhold til national ret for sort 
arbejde og/eller ulovlig beskæftigelse.

3. Medlemsstaterne kan give afslag på en 
ansøgning, hvis arbejdsgiveren er blevet 
straffet i henhold til national ret for sort 
arbejde og/eller ulovlig beskæftigelse, eller 
hvis andre lovfastsatte forpligtelser over 
for nationale socialsikrings- eller 
skattemyndigheder ikke er blevet opfyldt

Or. de

Ændringsforslag 111
Heinz K. Becker

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Sæsonarbejdere har tilladelse til ophold i 
højst seks måneder i et givet kalenderår, 
hvorefter de skal vende tilbage til et 
tredjeland.

1. Sæsonarbejdere har tilladelse til ophold i 
højst tre måneder i et givet år, hvorefter de 
skal vende tilbage til et tredjeland.
Opholdets maksimale varighed fastsættes 
af medlemsstaterne, idet arbejdets 
karakter af sæsonarbejde bevares. 
Sæsonarbejderne vender derefter tilbage 
til et tredjeland.

Or. de
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Ændringsforslag 112
Heinz K. Becker

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Inden for den i stk. 1, omhandlede 
periode har sæsonarbejderne mulighed for 
at forlænge deres kontrakt eller for 
sæsonbeskæftigelse hos en anden 
arbejdsgiver, forudsat at kriterierne i artikel 
5 er opfyldt.

2. Inden for den i stk. 1, omhandlede 
periode har sæsonarbejderne mulighed for 
at forlænge deres kontrakt eller for 
sæsonbeskæftigelse hos en anden 
arbejdsgiver, forudsat at kriterierne i artikel 
5 er opfyldt, og hvis den første 
arbejdsgiver har krænket arbejdsgivernes 
rettigheder.

Or. de

Ændringsforslag 113
Heinz K. Becker

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en arbejdsgiver, der ikke har opfyldt de 
forpligtelser, som følger af 
arbejdskontrakten, underkastes effektive og 
rimelige sanktioner med afskrækkende 
virkning. Sådanne arbejdsgivere vil ikke 
kunne ansøge om at anvende 
sæsonarbejdere i et eller flere år herefter.

b) en arbejdsgiver, der ikke har opfyldt de 
forpligtelser, som følger af 
arbejdskontrakten, underkastes effektive og 
rimelige sanktioner med afskrækkende 
virkning. Arbejdsgivere, der overtræder de 
arbejdsretlige bestemmelser, vil ikke 
kunne ansøge om at anvende 
sæsonarbejdere i et eller flere år herefter.

Or. de

Ændringsforslag 114
Sergio Gaetano Cofferati, Claude Moraes

Forslag til direktiv
Artikel 14
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal kræve, at 
sæsonarbejdernes arbejdsgivere 
fremlægger dokumentation for, at 
sæsonarbejderens indkvartering er af en 
tilstrækkelig standard. Hvis 
sæsonarbejderne skal betale for 
indkvarteringen, skal omkostningerne stå 
i et rimeligt forhold til deres løn.

Medlemsstaterne skal kræve, at 
sæsonarbejdernes arbejdsgivere 
fremlægger dokumentation for, at 
sæsonarbejderen får passende
indkvartering i henhold til national 
lovgivning og praksis, der sikrer en 
anstændig levestandard. Denne type 
indkvartering skal som minimum give 
beboerne tilstrækkelig plads, beskytte dem 
mod elementernes rasen og andre trusler 
mod sundheden, være sikker og i god 
vedligeholdelsesmæssig stand og give 
adgang til de faciliteter, der er afgørende 
for sundhed, sikkerhed, komfort og 
ernæring, såsom rent drikkevand, 
madlavningsfaciliteter, opvarmning og 
lys, toilet-, bade- og tøjvaskefaciliteter, 
mulighed for opbevaring af fødevarer 
samt affaldsbortskaffelse, 
Indkvarteringens beliggenhed og den 
omgivende transportinfrastruktur skal 
give adgang til basistjenesteydelser, 
herunder grundlæggende 
sundhedsmæssige og sociale 
tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 115
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal kræve, at 
sæsonarbejdernes arbejdsgivere 
fremlægger dokumentation for, at 
sæsonarbejderens indkvartering er af en 
tilstrækkelig standard. Hvis 
sæsonarbejderne skal betale for 
indkvarteringen, skal omkostningerne stå

Medlemsstaterne skal kræve, at 
sæsonarbejdernes arbejdsgivere 
fremlægger dokumentation for, at 
sæsonarbejderen får passende
indkvartering i henhold til national 
lovgivning og praksis, der sikrer 
ligebehandling i forhold til statsborgere 
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i et rimeligt forhold til deres løn. og en anstændig levestandard. Denne type 
indkvartering skal som minimum give 
beboerne tilstrækkelig plads, beskytte dem 
mod elementernes rasen og andre trusler 
mod sundheden, være sikker og i god 
vedligeholdelsesmæssig stand og give 
adgang til de faciliteter, der er afgørende 
for sundhed, sikkerhed, komfort og 
ernæring, såsom rent drikkevand, 
madlavningsfaciliteter, opvarmning og 
lys, toilet-, bade- og tøjvaskefaciliteter, 
mulighed for opbevaring af fødevarer 
samt affaldsbortskaffelse. 
Indkvarteringen skal give adgang til 
basistjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 116
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til direktiv
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal kræve, at 
sæsonarbejdernes arbejdsgivere 
fremlægger dokumentation for, at 
sæsonarbejderens indkvartering er af en 
tilstrækkelig standard. Hvis 
sæsonarbejderne skal betale for 
indkvarteringen, skal omkostningerne stå 
i et rimeligt forhold til deres løn.

Medlemsstaterne skal kræve, at 
sæsonarbejdernes arbejdsgivere 
fremlægger dokumentation for, at 
sæsonarbejderen har indkvartering for 
den periode, sæsonarbejdet varer.

Or. pl

Begrundelse

Udtrykket ”tilstrækkelig standard” kan forstås på forskellig måde, alt efter hvilken 
fortolkning der anvendes i den pågældende medlemsstat. ”Tilstrækkelig standard” må ikke 
være underlagt arbejdsgiverens skøn. Arbejdstagerne er selv i stand til at afgøre, om 
betalingen for indkvartering er for høj.
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Ændringsforslag 117
Raffaele Baldassarre

Forslag til direktiv
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal kræve, at 
sæsonarbejdernes arbejdsgivere 
fremlægger dokumentation for, at 
sæsonarbejderens indkvartering er af en 
tilstrækkelig standard. Hvis 
sæsonarbejderne skal betale for 
indkvarteringen, skal omkostningerne stå 
i et rimeligt forhold til deres løn.

Medlemsstaterne skal kræve, at 
sæsonarbejdernes arbejdsgivere 
fremlægger dokumentation for, at 
sæsonarbejderen får en passende
indkvartering til en pris, der er 
overkommelig i forhold til hans eller 
hendes løn.

Or. it

Ændringsforslag 118
Ria Oomen-Ruijten

Forslag til direktiv
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal kræve, at 
sæsonarbejdernes arbejdsgivere 
fremlægger dokumentation for, at 
sæsonarbejderens indkvartering er af en 
tilstrækkelig standard. Hvis 
sæsonarbejderne skal betale for 
indkvarteringen, skal omkostningerne stå i 
et rimeligt forhold til deres løn.

Medlemsstaterne skal kræve, at 
sæsonarbejdernes arbejdsgivere 
fremlægger dokumentation for, at 
sæsonarbejderens indkvartering er af en 
tilstrækkelig standard. Hvis 
sæsonarbejderne skal betale for 
indkvarteringen, skal omkostningerne stå i 
et rimeligt forhold til lønnen, dvs. 
procentuelt svare til de sædvanlige 
boligudgifter i den pågældende 
medlemsstat. 

Or. nl

Ændringsforslag 119
Evelyn Regner
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Forslag til direktiv
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal kræve, at 
sæsonarbejdernes arbejdsgivere 
fremlægger dokumentation for, at 
sæsonarbejderens indkvartering er af en 
tilstrækkelig standard. Hvis 
sæsonarbejderne skal betale for 
indkvarteringen, skal omkostningerne stå i 
et rimeligt forhold til deres løn.

Medlemsstaterne skal kræve, at 
sæsonarbejdernes arbejdsgivere 
fremlægger dokumentation for, at 
sæsonarbejderens indkvartering er af en 
passende anstændig standard. Hvis 
sæsonarbejderne skal betale for 
indkvarteringen, skal omkostningerne stå i 
et rimeligt forhold til deres løn.

Or. de

Ændringsforslag 120
Heinz K. Becker

Forslag til direktiv
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal kræve, at 
sæsonarbejdernes arbejdsgivere 
fremlægger dokumentation for, at 
sæsonarbejderens indkvartering er af en 
tilstrækkelig standard. Hvis 
sæsonarbejderne skal betale for 
indkvarteringen, skal omkostningerne stå i 
et rimeligt forhold til deres løn.

Medlemsstaterne skal kræve, at 
sæsonarbejdernes arbejdsgivere 
fremlægger dokumentation for, at 
sæsonarbejderens indkvartering er af en 
tilstrækkelig standard. Arbejdsgiverne har 
ikke pligt til at skaffe denne 
indkvartering, men bør hjælpe aktivt med 
at søge efter passende indkvartering. Hvis 
sæsonarbejderne skal betale for 
indkvarteringen, skal omkostningerne stå i 
et rimeligt forhold til deres løn.

Or. de

Ændringsforslag 121
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Arbejdsgiverne er ikke forpligtet til at 
afholde rejse- eller visumudgifter for 
sæsonarbejdere fra tredjelande.

Or. de

Ændringsforslag 122
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Sæsonarbejderen har ret til at 
acceptere eller afslå den indkvartering, 
som arbejdsgiveren tilbyder.

Or. en

Ændringsforslag 123
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Hvis sæsonarbejderne skal betale for 
indkvarteringen, skal betalingen ikke 
automatisk trækkes fra deres løn; 
udgiften til indkvartering fastsættes for 
den periode, deres ophold varer, og må 
ikke være for høj i forhold til deres 
nettoløn eller kvaliteten af 
indkvarteringen.

Or. en
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Ændringsforslag 124
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Sæsonarbejderen skal have en 
lejekontrakt eller et lignende dokument, 
hvori betingelserne for og udgifterne til 
indkvarteringen er tydeligt angivet i et 
sprog, der forstås af alle parter.

Or. en

Ændringsforslag 125
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14a
De relevante myndigheder er forpligtet til, 
og de organisationer, der repræsenterer 
arbejdstagernes interesse, har ret til at 
inspicere og have adgang til 
indkvarteringen, hvis den tilbydes af 
arbejdsgiveren. De relevante myndigheder 
er forpligtet til at sikre, at lejebetalingen 
for indkvarteringen ikke er for høj i 
forhold til kvaliteten af indkvarteringen.

Or. en

Ændringsforslag 126
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 14 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14b
Udgifter

Medlemsstaterne skal kræve, at 
arbejdsgivere, der ansætter 
sæsonarbejdere, betaler for:
a) rejseomkostningerne fra 
sæsonarbejderens oprindelsesland til 
arbejdsstedet i den pågældende 
medlemsstat og retur
b) visumgebyret og om nødvendigt 
eventuelle andre servicegebyrer i 
forbindelse med visummet
c) udgifterne til den i artikel 5, stk. 1, litra 
c) omhandlede sygeforsikring.
Sådanne udgifter bør ikke kunne kræves 
tilbagebetalt af sæsonarbejderen eller 
trækkes fra hans løn.

Or. en

Ændringsforslag 127
Sari Essayah, Riikka Manner

Forslag til direktiv
Artikel 16 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset hvilken ret, der finder anvendelse 
på beskæftigelsesforholdet, har 
sæsonarbejdere ret til:

Sæsonarbejdere har ret til:

Or. en

Ændringsforslag 128
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset hvilken ret, der finder anvendelse 
på beskæftigelsesforholdet, har 
sæsonarbejdere ret til:

Sæsonarbejdere har ret til samme 
behandling som statsborgerne i 
modtagermedlemsstaten, i det mindste 
med hensyn til følgende:

Or. en

Ændringsforslag 129
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 16 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset hvilken ret, der finder anvendelse 
på beskæftigelsesforholdet, har 
sæsonarbejdere ret til:

Uanset hvilken ret, der finder anvendelse 
på beskæftigelsesforholdet, finder 
princippet om ligebehandling i forhold til 
medlemsstatens nationale arbejdstagere 
anvendelse på sæsonarbejdere:

Or. de

Ændringsforslag 130
Georges Bach

Forslag til direktiv
Artikel 16 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset hvilken ret, der finder anvendelse 
på beskæftigelsesforholdet, har 
sæsonarbejdere ret til:

Uanset hvilken ret der finder anvendelse på 
beskæftigelsesforholdet, har 
sæsonarbejdere ret til ligebehandling i 
forhold til modtagermedlemsstatens 
statsborgere, i det mindste med hensyn til 
følgende:

Or. de
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Ændringsforslag 131
Sari Essayah, Riikka Manner

Forslag til direktiv
Artikel 16 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. de arbejdsvilkår med hensyn til bl.a. 
løn, afskedigelse og sundhed og sikkerhed 
på arbejdspladsen, som gælder for 
sæsonarbejde i henhold til lovgivning 
eller administrative bestemmelser og/eller 
alment gældende kollektive 
overenskomster i den medlemsstat, som 
har udstedt indrejsetilladelse i henhold til 
dette direktiv.

udgår

Hvis der ikke findes et system, som giver 
mulighed for at erklære kollektive 
overenskomster for alment gældende, kan 
medlemsstaterne beslutte at anvende 
kollektive overenskomster, der finder 
generel anvendelse på alle virksomheder 
af samme art i det pågældende 
geografiske område og inden for det 
pågældende erhverv eller den pågældende 
industri, og/eller kollektive 
overenskomster, der er indgået af de mest 
repræsentative arbejdsgiver- og 
arbejdstagerorganisationer på nationalt 
plan, og som anvendes på hele det 
nationale område.

Or. en

Ændringsforslag 132
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – nr. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. de arbejdsvilkår med hensyn til bl.a. løn, 
afskedigelse og sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen, som gælder for

1. de arbejdsvilkår med hensyn til bl.a. løn, 
afskedigelse, arbejdstid og orlov, ferie og 
disciplinære bestemmelser, arbejds- og 
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sæsonarbejde i henhold til lovgivning 
eller administrative bestemmelser og/eller 
alment gældende kollektive 
overenskomster i den medlemsstat, som 
har udstedt indrejsetilladelse i henhold til 
dette direktiv.

familieliv samt sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen, under hensyntagen til 
lovgivningsmæssige og administrative 
bestemmelser samt voldgiftskendelser og
kollektive aftaler og overenskomster, der, 
uanset på hvilket niveau, er indgået af de 
mest repræsentative arbejdsgiver- og 
arbejdstagerorganisationer i 
overensstemmelse med 
modtagermedlemsstatens nationale ret og 
praksis, på samme vilkår som statsborgere 
i modtagermedlemsstaten.

Or. en

Ændringsforslag 133
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 16 – nr. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. de arbejdsvilkår med hensyn til bl.a. løn, 
afskedigelse og sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen, som gælder for 
sæsonarbejde i henhold til lovgivning eller
administrative bestemmelser og/eller 
alment gældende kollektive 
overenskomster i den medlemsstat, som 
har udstedt indrejsetilladelse i henhold til 
dette direktiv.

1. de arbejdsvilkår med hensyn til bl.a. løn, 
afskedigelse, arbejdstid og ferie samt 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, 
som gælder for sæsonarbejde, under 
hensyntagen til ikke blot de relevante 
lovgivningsmæssige og administrative 
bestemmelser, men også til kollektive 
overenskomster, der er indgået, uanset på 
hvilket niveau af den pågældende 
medlemsstat, og som finder anvendelse på 
beskæftigelsesforholdet. 

Or. de

Ændringsforslag 134
Georges Bach

Forslag til direktiv
Artikel 16 – nr. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. de arbejdsvilkår med hensyn til bl.a. løn, 
afskedigelse og sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen, som gælder for 
sæsonarbejde i henhold til lovgivning eller 
administrative bestemmelser og/eller 
alment gældende kollektive 
overenskomster i den medlemsstat, som 
har udstedt indrejsetilladelse i henhold til 
dette direktiv.

1. de arbejdsvilkår med hensyn til bl.a. løn, 
afskedigelse, arbejdstid, ferie og 
disciplinære bestemmelser, samt sundhed 
og sikkerhed på arbejdspladsen, som 
gælder for sæsonarbejde i henhold til 
lovgivning eller administrative 
bestemmelser og/eller alment gældende 
kollektive overenskomster i den 
medlemsstat, som har udstedt 
indrejsetilladelse i henhold til dette 
direktiv.

Or. de

Ændringsforslag 135
Rovana Plumb

Forslag til direktiv
Artikel 16 – nr. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. de arbejdsvilkår med hensyn til bl.a. løn, 
afskedigelse og sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen, som gælder for 
sæsonarbejde i henhold til lovgivning eller 
administrative bestemmelser og/eller
alment gældende kollektive 
overenskomster i den medlemsstat, som 
har udstedt indrejsetilladelse i henhold til 
dette direktiv.

1. arbejdsvilkår med hensyn til bl.a. løn, 
afskedigelse, arbejdstid og ferie samt
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen i 
henhold til lovgivning, forskrifter eller 
administrative bestemmelser og kollektive 
overenskomster i de medlemsstater, hvor 
de i øjeblikket arbejder, 

Or. en

Ændringsforslag 136
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 16 – nr. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. de arbejdsvilkår med hensyn til bl.a. løn, 
afskedigelse og sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen, som gælder for 
sæsonarbejde i henhold til lovgivning eller 
administrative bestemmelser og/eller 
alment gældende kollektive 
overenskomster i den medlemsstat, som 
har udstedt indrejsetilladelse i henhold til 
dette direktiv.

1. beskæftigelsesvilkår – dvs. 
minimumsarbejdsalder, begrænsninger 
for hjemmearbejde og alle andre 
betingelser, der anses som 
beskæftigelsesvilkår ifølge 
modtagermedlemsstatens lovgivning og 
nationale praksis – og arbejdsvilkår med 
hensyn til bl.a. løn, afskedigelse, arbejdstid 
og ferie og sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen i henhold til lovgivning 
eller administrative bestemmelser eller 
voldgiftsafgørelser, kollektive 
overenskomster og kontrakter indgået på 
et hvilket som helst niveau i 
overensstemmelse med 
modtagermedlemsstatens nationale 
lovgivning og praksis og under de samme 
betingelser som dem, der gælder for 
modtagermedlemsstatens statsborgere. 

Or. it

Ændringsforslag 137
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 16 – nr. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der ikke findes et system, som giver 
mulighed for at erklære kollektive 
overenskomster for alment gældende, kan 
medlemsstaterne beslutte at anvende 
kollektive overenskomster, der finder 
generel anvendelse på alle virksomheder 
af samme art i det pågældende 
geografiske område og inden for det 
pågældende erhverv eller den pågældende 
industri, og/eller kollektive 
overenskomster, der er indgået af de mest 
repræsentative arbejdsgiver- og 
arbejdstagerorganisationer på nationalt 

udgår
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plan, og som anvendes på hele det 
nationale område.

Or. de

Ændringsforslag 138
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – nr. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der ikke findes et system, som giver 
mulighed for at erklære kollektive 
overenskomster for alment gældende, kan 
medlemsstaterne beslutte at anvende
kollektive overenskomster, der finder 
generel anvendelse på alle virksomheder 
af samme art i det pågældende 
geografiske område og inden for det 
pågældende erhverv eller den pågældende 
industri, og/eller kollektive 
overenskomster, der er indgået af de mest
repræsentative arbejdsgiver- og 
arbejdstagerorganisationer på nationalt 
plan, og som anvendes på hele det 
nationale område.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 139
Raffaele Baldassarre

Forslag til direktiv
Artikel 16 – nr. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der ikke findes et system, som giver 
mulighed for at erklære kollektive 
overenskomster for alment gældende, kan 
medlemsstaterne beslutte at anvende 
kollektive overenskomster, der finder 

Hvis der ikke findes et system, som giver 
mulighed for at erklære kollektive 
overenskomster for alment gældende, kan 
medlemsstaterne beslutte at anvende 
kollektive overenskomster, der finder 
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generel anvendelse på alle virksomheder af 
samme art i det pågældende geografiske 
område og inden for det pågældende 
erhverv eller den pågældende industri, 
og/eller kollektive overenskomster, der er 
indgået af de mest repræsentative 
arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer 
på nationalt plan, og som anvendes på hele 
det nationale område.

generel anvendelse på alle virksomheder af 
samme art i det pågældende geografiske 
område og inden for det pågældende 
erhverv eller den pågældende industri, 
og/eller kollektive overenskomster, der er 
indgået af de mest repræsentative 
arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer 
på nationalt plan, og som anvendes på hele 
det nationale område, i overensstemmelse 
med national lovgivning og praksis.

Or. it

Ændringsforslag 140
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til direktiv
Artikel 16 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. sociale sikringsydelser fastlagt af 
medlemsstaterne på grundlag af dele af 
den sociale sikring som fastlagt i artikel 3 
i forordning (EF) nr. 883/2004;

Or. pl

Begrundelse

Social sikring henhører alene under medlemsstaternes kompetence. Endvidere udgør 
arbejdets sæsonbetonede karakter og den korte varighed af et ophold i en given medlemsstat 
ikke noget grundlag for, at sæsonarbejdere kan få del i alle de sociale sikringsydelser, som 
borgerne i det pågældende land modtager.

Ændringsforslag 141
Georges Bach

Forslag til direktiv
Artikel 16 – nr. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. samme behandling som statsborgerne i 
modtagermedlemsstaten, i hvert fald med 

udgår
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hensyn til følgende:

Or. de

Ændringsforslag 142
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 16 – nr. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. samme behandling som statsborgerne i 
modtagermedlemsstaten, i hvert fald med 
hensyn til følgende:

Samme behandling som statsborgerne i 
modtagermedlemsstaten vedrører navnlig 
følgende rettigheder:

Or. de

Ændringsforslag 143
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – nr. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. samme behandling som statsborgerne i 
modtagermedlemsstaten, i hvert fald med 
hensyn til følgende:

vedrører ikke den danske tekst

Or. en

Ændringsforslag 144
Sari Essayah, Riikka Manner

Forslag til direktiv
Artikel 16 – nr. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. samme behandling som statsborgerne i 
modtagermedlemsstaten, i hvert fald med 

vedrører ikke den danske tekst
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hensyn til følgende:

Or. en

Ændringsforslag145
Sergio Gaetano Cofferati

Forslag til direktiv
Artikel 16 – nr. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) foreningsfrihed og frihed til medlemskab 
af en arbejdstagerorganisation eller enhver 
organisation, hvis medlemmer udøver et 
bestemt erhverv, herunder fordele som 
følge af et sådant medlemskab, uden at det 
berører de nationale bestemmelser om den 
offentlige orden og sikkerhed

a) foreningsfrihed og frihed til medlemskab 
af en arbejdstagerorganisation eller enhver 
organisation, hvis medlemmer udøver et 
bestemt erhverv, herunder rettigheder og 
fordele som følge af et sådant medlemskab, 
blandt andet retten til at forhandle og 
indgå kollektive overenskomster og retten 
til at strejke og iværksætte faglige 
aktioner i overensstemmelse med 
modtagermedlemsstatens nationale 
lovgivning og praksis, uden at det berører 
de nationale bestemmelser om den 
offentlige orden og sikkerhed

Or. it

Ændringsforslag 146
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 16 – nr. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) foreningsfrihed og frihed til medlemskab 
af en arbejdstagerorganisation eller enhver 
organisation, hvis medlemmer udøver et 
bestemt erhverv, herunder fordele som 
følge af et sådant medlemskab, uden at det 
berører de nationale bestemmelser om den 
offentlige orden og sikkerhed

a) foreningsfrihed og frihed til medlemskab 
af en arbejdstagerorganisation eller enhver 
organisation, hvis medlemmer udøver et 
bestemt erhverv, herunder retten til at 
deltage i aktioner med henblik på at indgå 
kollektive overenskomster, herunder 
strejkeaktioner, samt fordele som følge af 
et sådant medlemskab, uden at det berører 
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de nationale bestemmelser om den 
offentlige orden og sikkerhed;

Or. de

Ændringsforslag 147
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – nr. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) foreningsfrihed og frihed til medlemskab 
af en arbejdstagerorganisation eller enhver 
organisation, hvis medlemmer udøver et 
bestemt erhverv, herunder fordele som 
følge af et sådant medlemskab, uden at det 
berører de nationale bestemmelser om den 
offentlige orden og sikkerhed

a) foreningsfrihed og frihed til medlemskab 
af en arbejdstagerorganisation eller enhver 
organisation, hvis medlemmer udøver et 
bestemt erhverv, herunder rettigheder og 
fordele som følge af et sådant medlemskab, 
blandt andet retten til at forhandle og 
indgå kollektive overenskomster og retten 
til at strejke og iværksætte faglige 
aktioner i overensstemmelse med 
modtagermedlemsstatens nationale 
lovgivning og praksis, der skal være i 
overensstemmelse med EU-lovgivningen, 
uden at det berører de nationale 
bestemmelser om den offentlige orden og 
sikkerhed

Or. en

Ændringsforslag 148
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 16 – nr. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) retten til at nægte at arbejde steder, 
hvor sæsonarbejdere bruges som 
strejkebrydere;

Or. de
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Ændringsforslag 149
Sari Essayah, Riikka Manner

Forslag til direktiv
Artikel 16 – nr. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) arbejdsvilkår, herunder løn og 
afskedigelse, samt krav til sundhed og 
sikkerhed på arbejdspladsen;

Or. en

Begrundelse

Sæsonarbejdere fra tredjelande bør nyde samme behandling som arbejdere fra 
modtagerlandet, hvad angår samtlige arbejdsvilkår. EU’s charter om grundlæggende 
rettigheder (artikel 15, stk. 3) kræver lige behandling af tredjelandes statsborgere, hvad 
angår arbejdsvilkår. Lige behandling, hvad angår beskæftigelsesbetingelser og –vilkår er 
også garanteret i f.eks. direktiv 2009/50/EF om indrejse- og opholdsbetingelser for 
tredjelandsstatsborgere med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse og i forslaget til 
direktiv om kombineret tilladelse. Kommissionens forslag om anvendelse af kollektive 
overenskomster, der kun anvendes generelt, ville ikke give mulighed for at anvende nogen 
anden kollektiv overenskomst for sæsonarbejdere fra tredjelande, såsom en overenskomst 
indgået for den pågældende arbejdsplads.

Ændringsforslag 150
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Forslag til direktiv
Artikel 16 – nr. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) bestemmelserne i national lovgivning 
angående de socialsikringsområder, der 
er omhandlet i artikel 3 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 883/2004

udgår

Or. pl
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Ændringsforslag 151
Sari Essayah, Riikka Manner

Forslag til direktiv
Artikel 16 – nr. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) bestemmelserne i national lovgivning 
angående de socialsikringsområder, der er 
omhandlet i artikel 3 i Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004

b) uden at det berører medlemsstaternes 
ret til at fastlægge kriterier for 
rettighederne til opholdsstedsbaserede 
ydelser, bestemmelserne i nationale 
lovgivning angående de 
socialsikringsområder, der er omhandlet i 
artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 883/2004;

Or. en

Begrundelse

Sæsonarbejde er pr. definition af midlertidig karakter, og sæsonarbejdere rejser ikke til en 
medlemsstat med det formål at slå sig ned her permanent. En sæsonarbejder rejser ind i det 
land, hvor han/hun får midlertidig ansættelse som sæsonarbejder, og vil ikke opfylde de 
opholdskriterier, der er fastlagt i den nationale lovgivning for udstedelse af opholdstilladelse 
baseret på socialsikringsydelser. Direktivet bør give mulighed for, at kravet om national 
opholdstilladelse fortsat kan anvendes i hvert fald, hvor der er tale om visse ydelser baseret 
på permanent ophold, såsom familietilskud.

Ændringsforslag 152
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 16 – nr. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) bestemmelserne i national lovgivning 
angående de socialsikringsområder, der er 
omhandlet i artikel 3 i Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004

b) bestemmelserne i national lovgivning 
angående de socialsikringsområder, der er 
omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a – i, i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 883/2004 familieydelser undtages 
fra lige behandling, eftersom 
medlemsstaternes mål primært skal være 
at understøtte familier, der opholder sig i 
EU på lang sigt;
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Or. de

Ændringsforslag 153
Georges Bach

Forslag til direktiv
Artikel 16 – nr. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) udbetaling af lovbestemte pensioner, 
der er baseret på arbejdstagerens tidligere 
beskæftigelse, på samme vilkår som 
statsborgere i de pågældende 
medlemsstater, når de flytter til et 
tredjeland

udgår

Or. de

Ændringsforslag 154
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – nr. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) udbetaling af feriegodtgørelser;

Or. en

Ændringsforslag 155
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – nr. 2 – punkt c – litra i (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) sæsonarbejdere, der vender tilbage til 
eller flytter til et land uden for EU, eller 
sådanne arbejderes efterladte, der har 
rettigheder, der hidrører fra disse, 
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modtager alders-, invalide- og 
efterladtepensioner i henhold til de 
vedtægter, der ligger til grund for den 
pågældende arbejders tidligere 
beskæftigelse, og som er opnået i 
overensstemmelse med lovgivningen 
fastlagt i artikel 3 i forordning (EF) nr. 
883/2004, på de samme vilkår og efter de 
samme takster som statsborgerne i den 
berørte medlemsstat;

Or. en

Ændringsforslag 156
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – nr. 2 – punkt c – litra ii (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) sæsonarbejdere bør på ikke-
diskriminatorisk grundlag have adgang til 
arbejdsstedets sociale sikringsordning på 
lige fod med andre EU-borgere, der 
arbejder i de pågældende medlemsstater i 
henhold til forordning (EF) nr. 883/2004;

Or. en

Ændringsforslag 157
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – nr. 2 – punkt c – litra iii (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) Medlemsstaterne skaber mekanismer, 
så arbejdere fra tredjelande, der vender 
tilbage eller flytter til et land uden for EU, 
bør få ret til ydelser, der udbetales på 
grundlag af en eventuel arbejdsskade, 
som kompensation i stedet for 
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ferierettigheder, der er opnået men ikke 
brugt, og som erstatning for 
socialsikringsbidrag, der ikke har givet og 
ikke vil give rettigheder i henhold til 
national lovgivning, bestemmelser eller 
internationale ordninger.

Or. en

Ændringsforslag 158
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 16 – nr. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) adgang til varer og tjenester og til 
levering af varer og tjenester, der stilles til 
rådighed for offentligheden, bortset fra 
sociale boliger og rådgivningsservice, der 
ydes af arbejdsformidlingskontorer.

d) adgang til varer og tjenester og til 
levering af varer og tjenester, der stilles til 
rådighed for offentligheden.

Or. de

Ændringsforslag 159
Georges Bach

Forslag til direktiv
Artikel 16 – nr. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) adgang til varer og tjenester og til 
levering af varer og tjenester, der stilles til 
rådighed for offentligheden, bortset fra 
sociale boliger og rådgivningsservice, der 
ydes af arbejdsformidlingskontorer.

d) adgang til varer og tjenester og til 
levering af varer og tjenester, der stilles til 
rådighed for offentligheden, i 
overensstemmelse med medlemsstaternes 
lovgivning.

Or. de
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Ændringsforslag 160
Sari Essayah, Riikka Manner

Forslag til direktiv
Artikel 16 – nr. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) adgang til varer og tjenester og til 
levering af varer og tjenester, der stilles til 
rådighed for offentligheden, bortset fra 
sociale boliger og rådgivningsservice, der 
ydes af arbejdsformidlingskontorer.

d) adgang til varer og tjenester og til 
levering af varer og tjenester, der stilles til 
rådighed for offentligheden, bortset fra 
sociale boliger og service, der ydes af 
arbejdsformidlingskontorer.

Or. en

Begrundelse

Sæsonarbejdere fra tredjelande er kun på EU-arbejdsmarkedet i en kort periode. Deres 
arbejdstilladelse giver dem ikke mulighed for at påtage sig andre job fra 
modtagermedlemsstaten. De bør derfor ikke have lige behandling, hvad angår 
rådgivningsservice eller anden offentlig beskæftigelsesservice, der primært har til formål at 
fremme beskæftigelsen på arbejdsmarkedet i modtagermedlemsstaten.

Ændringsforslag 161
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Forslag til direktiv
Artikel 16 – nr. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) retten til at klage over deres 
arbejdsgiver til de kompetente 
myndigheder og/eller indgive klager til de 
kompetente domstole direkte eller via 
tredjeparter såsom 
arbejdstagerorganisationer i 
overensstemmelse med de relevante 
nationale lovbestemmelser for effektivt at 
gøre deres rettigheder i henhold til dette 
direktiv gældende. Medlemsstaterne stiller 
effektive mekanismer til rådighed for at 
sikre disse rettigheder.

Or. de
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Ændringsforslag 162
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 16 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. tilbagebetalinger der foretages af 
arbejdsgiverne. Hvad angår overtrædelse 
af artikel 3 betaler arbejdsgiveren:
a) en hvilken som helst udestående 
lønudbetaling til 
tredjelandsstatsborgeren;
b) samtlige udestående skatter og 
socialsikringsbidrag, herunder eventuelle 
administrative bøder

Or. en

Ændringsforslag 163
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16a 
Overvågning og inspektioner

1. Medlemsstaterne sikrer, at der indføres 
passende overvågningsmekanismer, at de 
relevante nationale myndigheder udfører 
passende inspektioner på deres område, 
og at organisationer, der repræsenterer 
arbejdstagernes rettigheder, har adgang 
til arbejdspladsen og 
indkvarteringsfaciliteterne, hvis de er 
stillet til rådighed af arbejdsgiveren, for at 
sikre, at bestemmelserne fastlagt i dette 
direktiv, især hvad angår rettigheder, 
arbejdsvilkår og indkvartering, fuldt ud 
overholdes i hele den periode, hvor 
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sæsonarbejderen opholder sig i den 
pågældende medlemsstat.
2. Medlemsstaterne sikrer, at mindst 20 % 
af de virksomheder, der tilbyder 
sæsonbeskæftigelse, der er etableret på 
deres område, er underlagt årlige 
inspektioner.
3. Udvælgelsen af virksomheder, hvor der 
skal foretages inspektioner, er baseret på 
en risikovurdering, der skal foretages af 
de kompetente myndigheder i 
medlemsstaten, under hensyntagen til 
faktorer såsom hvilken sektor 
virksomheden er aktiv i og eventuelle
tidligere noterede overtrædelser. 

Or. en

Ændringsforslag 164
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17a
Underleverandører

Hvis arbejdstageren er underleverandør, 
sikrer medlemsstaterne, at 
hovedleverandøren og eventuelle 
underleverandører er forpligtede til at 
betale:
a) en hvilken som helst bøde under den 
relevante artikel i dette direktiv og
b) samtlige tilbagebetalinger, der skal 
foretages i henhold til dette direktiv.

Or. en
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Ændringsforslag 165
Emilie Turunen

Forslag til direktiv
Artikel 17 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 17b
Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at en 
arbejdsgiver, der ikke overholder 
standarderne for arbejdsvilkår og 
indkvartering, også, hvis det er relevant, 
er underlagt følgende foranstaltninger:
a) udelukkelse fra rettigheder til offentlige 
ydelser, bistand eller tilskud i op til fem 
år;
b) udelukkelse fra deltagelse i offentlige 
udbud i op til fem år;
c) tilbagebetaling af samtlige offentlige 
ydelser, bistand eller tilskud, herunder 
EU-finansiering forvaltet af 
medlemsstaterne, som er udbetalt til 
arbejdsgiveren, især finansiering 
modtaget under den fælles 
landbrugspolitik
d) midlertidig eller permanent lukning af 
de instanser, der er blevet brugt til at begå 
overtrædelsen.

Or. en


