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Ändringsförslag 34
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Beaktandeled 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 35
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Beaktandeled 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av Internationella 
arbetsorganisationens (ILO) konvention 
nr 97 om migration i anställningssyfte,

Or. en

Ändringsförslag 36
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Beaktandeled 5c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av ILO:s konvention 
nr 143 om migrerande arbetstagare,

Or. en
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Ändringsförslag 37
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Beaktandeled 5d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av ILO:s konvention 
nr 102 om minimistandard för social 
trygghet,

Or. en

Ändringsförslag 38
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Beaktandeled 5e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av ILO:s konvention 
nr 118 om likabehandling (social 
trygghet),

Or. en

Ändringsförslag 39
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Beaktandeled 5f (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av ILO:s konvention 
nr 111 om diskriminering (anställning 
och yrkesutövning),

Or. en



AM\878249SV.doc 5/68 PE467.317v02-00

SV

Ändringsförslag 40
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Beaktandeled 5g (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av ILO:s rekommendation 
nr 86 om migration i anställningssyfte,

Or. en

Ändringsförslag 41
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Beaktandeled 5h (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av ILO:s rekommendation 
nr 151 om migrerande arbetstagare,

Or. en

Ändringsförslag 42
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Beaktandeled 5i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av ILO:s konvention 
nr 98 om organisationsrätten och den 
kollektiva förhandlingsrätten,

Or. en

Ändringsförslag 43
Emilie Turunen
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Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Detta direktiv bör tillämpas utan att det 
påverkar principen om EU-preferens i 
fråga om tillträde till medlemsstaternas 
arbetsmarknader i den mening som avses i 
de berörda bestämmelserna i 
anslutningsakterna.

(7) Detta direktiv bör tillämpas utan att det 
påverkar principen om EU-preferens i 
fråga om tillträde till medlemsstaternas 
arbetsmarknader i den mening som avses i 
de berörda bestämmelserna i 
anslutningsakterna. Trots detta bör den 
principen inte användas för avvikelser 
från principen om lika lön för lika arbete, 
varken för arbetstagare från 
medlemsstaterna eller för 
tredjelandsmedborgare.

Or. en

Ändringsförslag 44
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) I detta direktiv bör fastställas villkor 
och rättigheter för säsongsarbetare från 
tredjeländer, med full hänsyn tagen till de 
relevanta ILO-konventionerna.

Or. en

Ändringsförslag 45
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Detta direktiv bör inte påverka 
tillhandahållandet av tjänster inom ramen 

utgår



AM\878249SV.doc 7/68 PE467.317v02-00

SV

för artikel 56 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt. Detta direktiv bör 
inte påverka arbets- och 
anställningsvillkor som enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 96/71/EG av den 16 december 
1996 om utstationering av arbetstagare i 
samband med tillhandahållande av 
tjänster8 gäller arbetstagare som 
utstationerats för att tillhandahålla en 
tjänst på en annan medlemsstats 
territorium.
____________
8. EGT L 18, 21.1.1997, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 46
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Detta direktiv bör inte påverka 
tillhandahållandet av tjänster inom ramen 
för artikel 56 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt. Detta direktiv bör 
inte påverka arbets- och 
anställningsvillkor som enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 96/71/EG av den 16 december 
1996 om utstationering av arbetstagare i 
samband med tillhandahållande av 
tjänster gäller arbetstagare som 
utstationerats för att tillhandahålla en 
tjänst på en annan medlemsstats 
territorium.

(9) Detta direktiv bör inte påverka 
tillhandahållandet av tjänster inom ramen 
för artikel 56 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt.

Or. de
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Ändringsförslag 47
Licia Ronzulli

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Säsongsbunden verksamhet återfinns 
vanligen inom sådan sektorer som 
jordbruket, under sådd- och 
skördeperioderna, eller turistnäringen 
under semesterperioden.

(10) Säsongsbunden verksamhet återfinns 
vanligen inom sådana sektorer som 
jordbruket, under sådd- och 
skördeperioderna, eller turistnäringen.

Or. it

Ändringsförslag 48
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Säsongsbunden verksamhet återfinns 
vanligen inom sådan sektorer som 
jordbruket, under sådd- och 
skördeperioderna, eller turistnäringen 
under semesterperioden.

(10) Säsongsbunden verksamhet återfinns 
vanligen inom sådana sektorer som 
jordbruket och trädgårdsnäringen, under 
sådd- och skördeperioderna, eller 
turistnäringen under semesterperioden.

Or. en

Ändringsförslag 49
Georges Bach

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Säsongsbunden verksamhet återfinns 
vanligen inom sådan sektorer som 
jordbruket, under sådd- och 
skördeperioderna, eller turistnäringen 

(10) Säsongsbunden verksamhet återfinns 
vanligen inom sådana sektorer som 
jordbruket, vinodlingen och 
trädgårdsnäringen, under sådd- och 
skördeperioderna, eller turistnäringen 
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under semesterperioden. under semesterperioden.

Or. de

Ändringsförslag 50
Rovana Plumb

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Säsongsbunden verksamhet återfinns 
vanligen inom sådan sektorer som 
jordbruket, under sådd- och 
skördeperioderna, eller turistnäringen 
under semesterperioden.

(10) Säsongsbunden verksamhet återfinns 
vanligen inom sådana sektorer som 
jordbruket (i synnerhet inom 
djurhållningen, växtodlingen och 
blomsterbranschen), under sådd- och 
skördeperioderna, eller turistnäringen eller 
den storskaliga byggbranschen (framför 
allt vid anläggningsarbeten och på de 
platser där dessa utförs) under 
semesterperioden.

Or. en

Ändringsförslag 51
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Säsongsbunden verksamhet återfinns 
vanligen inom sådan sektorer som 
jordbruket, under sådd- och 
skördeperioderna, eller turistnäringen 
under semesterperioden.

(10) Säsongsbunden verksamhet återfinns 
vanligen inom sådana sektorer som 
jordbruket och trädgårdsnäringen, under 
sådd- och skördeperioderna, eller 
turistnäringen under semesterperioden.
Medlemsstaterna får ange andra sektorer 
inom vilka sådan verksamhet också 
förekommer.

Or. pl
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Motivering

Säsongsbunden verksamhet beror av de respektive ekonomisk-geografiska förhållandena i 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 52
Juozas Imbrasas

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Ansökan om tillstånd för inresa som 
säsongsarbetare ska endast kunna lämnas 
in så länge som den sökande vistas utanför 
medlemsstaternas territorium.

(11) Ansökan bör beaktas och behandlas 
endast om tredjelandsmedborgaren vistas 
utanför den medlemsstats territorium till 
vilken tillstånd för inresa söks.

Or. lt

Ändringsförslag 53
Mara Bizzotto

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Direktivet bör inte påverka rätten för 
tredjelandsmedborgaren, i den mån som 
sådan rätt beviljats, som redan lagligen 
vistas i en medlemsstat för att arbeta.

(12) Detta direktiv bör fastställa 
arbetsgivarens rättigheter och 
skyldigheter med avseende på 
säsongsarbetare från tredjeländer och 
ålägga arbetsgivaren att undantagslöst 
följa både unionslagstiftningen och 
medlemsstatens lagstiftning om hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen. Direktivet bör 
inte heller påverka rätten för 
tredjelandsmedborgaren, i den mån som 
sådan rätt beviljats, som redan lagligen 
vistas i en medlemsstat för att arbeta.

Or. it
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Ändringsförslag 54
Georges Bach

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Direktivet bör tillhandahålla ett 
flexibelt system för inresa som bygger på 
efterfrågan och objektiva kriterier, såsom 
ett giltigt anställningsavtal eller ett 
bindande anställningserbjudande där den 
tillämpliga ersättningsnivån för 
säsongsarbetare inom den berörda 
sektorn anges.

(13) Direktivet bör tillhandahålla ett 
flexibelt system för inresa som bygger på 
efterfrågan och objektiva kriterier, såsom 
ett giltigt anställningsavtal eller ett 
bindande anställningserbjudande.

Or. de

Ändringsförslag 55
Mara Bizzotto

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Direktivet bör tillhandahålla ett 
flexibelt system för inresa som bygger på 
efterfrågan och objektiva kriterier, såsom 
ett giltigt anställningsavtal eller ett 
bindande anställningserbjudande där den 
tillämpliga ersättningsnivån för 
säsongsarbetare inom den berörda sektorn 
anges.

(13) Direktivet måste fastställa ett 
insynsvänligt och rigoröst system för 
inresa som bygger på marknadens
efterfrågan och objektiva kriterier, såsom 
förhandenvaron av ett giltigt 
anställningsavtal eller ett bindande 
anställningserbjudande där den tillämpliga 
ersättningsnivån för säsongsarbetare inom 
den berörda sektorn anges. Ersättningen 
måste vara tillräcklig för att garantera att 
säsongsarbetarnas tillfälliga vistelse är 
lagenlig och förenlig med den sociala 
trygghetens krav.

Or. it
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Ändringsförslag 56
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Direktivet bör tillhandahålla ett 
flexibelt system för inresa som bygger på 
efterfrågan och objektiva kriterier, såsom 
ett giltigt anställningsavtal eller ett 
bindande anställningserbjudande där den 
tillämpliga ersättningsnivån för 
säsongsarbetare inom den berörda sektorn 
anges.

(13) Direktivet bör tillhandahålla ett 
flexibelt system för inresa som bygger på 
efterfrågan och objektiva kriterier, såsom 
ett giltigt anställningsavtal eller ett 
bindande anställningserbjudande där den 
tillämpliga ersättningsnivån och de 
sekundära arbetsvillkoren för 
säsongsarbetare inom den berörda sektorn 
anges, i enlighet med nationella 
bestämmelser eller kollektivavtal.

Or. nl

Ändringsförslag 57
Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Direktivet bör tillhandahålla ett 
flexibelt system för inresa som bygger på 
efterfrågan och objektiva kriterier, såsom 
ett giltigt anställningsavtal eller ett 
bindande anställningserbjudande där den 
tillämpliga ersättningsnivån för 
säsongsarbetare inom den berörda sektorn 
anges.

(13) Direktivet bör tillhandahålla ett 
flexibelt system för inresa som bygger på 
efterfrågan och objektiva kriterier, såsom 
ett giltigt anställningsavtal eller ett 
bindande anställningserbjudande där den 
tillämpliga ersättningsnivån för 
säsongsarbetare inom den berörda sektorn 
anges. Det bör även fastställas en 
maximal tidslängd för anställning som 
säsongsarbetare.

Or. fr

Ändringsförslag 58
Mara Bizzotto
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Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Medlemsstaterna bör ha möjlighet att 
genomföra en kontroll som visar att en 
tjänst inte kan besättas med arbetskraft 
som redan finns på den inhemska 
arbetsmarknaden.

(14) Medlemsstaterna bör påvisa att 
tjänster på deras inhemska 
arbetsmarknad inte kan besättas med 
arbetskraft som redan finns på denna 
marknad, annat än med hjälp av 
säsongsarbetare från tredjeländer.

Or. it

Ändringsförslag 59
Kinga Göncz, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Medlemsstaterna bör ha möjlighet att 
genomföra en kontroll som visar att en 
tjänst inte kan besättas med arbetskraft som 
redan finns på den inhemska 
arbetsmarknaden.

(14) Bland annat till följd av krisen, den 
omfattande arbetslösheten och de många 
långtidsarbetslösa i EU, för vilka 
säsongsarbete ofta är ett viktigt sätt att 
lindra finansiella svårigheter bör 
medlemsstaterna ha möjlighet att varje år 
genomföra en kontroll som visar att en 
tjänst inte kan besättas med arbetskraft som 
redan finns på den inhemska 
arbetsmarknaden eller på unionens 
arbetsmarknad.

Or. en

Ändringsförslag 60
Heinz K. Becker

Förslag till direktiv
Skäl 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Vistelsens längd bör begränsas till en 
maximiperiod per kalenderår som, 
tillsammans med definitionen av 
säsongsarbete, säkert visar att det är fråga 
om genuint säsongsarbete. Det bör 
utformas bestämmelser som innebär att en 
förlängning av anställningsavtalet eller 
byte av arbetsgivare är möjligt inom den 
maximala vistelseperioden. Syfte därmed 
bör vara att bidra till en minskning av den 
eventuella risken för utnyttjande, vilken 
säsongsarbetare som är knutna till en enda 
arbetsgivare kan utsättas för samtidigt som 
det är ett flexibelt svar på arbetsgivares 
faktiska arbetskraftsbehov.

(16) Medlemsstaterna bör inom ett år 
utgående från sina behov fastställa en 
maximiperiod för vistelsens längd, varvid 
det bör slås vakt om sysselsättningens 
karaktär av säsongsarbete. Det bör 
utformas bestämmelser som innebär att en 
förlängning av anställningsavtalet eller 
byte av arbetsgivare är möjligt inom den 
maximala vistelseperioden. Syfte därmed 
bör vara att bidra till en minskning av den 
eventuella risken för utnyttjande, vilken 
säsongsarbetare som är knutna till en enda 
arbetsgivare kan utsättas för samtidigt som 
det är ett flexibelt svar på arbetsgivares 
faktiska arbetskraftsbehov.

Or. de

Ändringsförslag 61
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Vistelsens längd bör begränsas till en 
maximiperiod per kalenderår som, 
tillsammans med definitionen av 
säsongsarbete, säkert visar att det är fråga 
om genuint säsongsarbete. Det bör 
utformas bestämmelser som innebär att en 
förlängning av anställningsavtalet eller 
byte av arbetsgivare är möjligt inom den 
maximala vistelseperioden. Syfte därmed 
bör vara att bidra till en minskning av den 
eventuella risken för utnyttjande, vilken 
säsongsarbetare som är knutna till en enda 
arbetsgivare kan utsättas för samtidigt som 
det är ett flexibelt svar på arbetsgivares 
faktiska arbetskraftsbehov.

(16) Vistelsens längd bör begränsas till en 
maximiperiod per år som, tillsammans 
med definitionen av säsongsarbete, säkert 
visar att det är fråga om genuint 
säsongsarbete. Det bör utformas 
bestämmelser som innebär att en 
förlängning av anställningsavtalet eller 
byte av arbetsgivare är möjligt inom den 
maximala vistelseperioden. Syfte därmed 
bör vara att bidra till en minskning av den 
eventuella risken för utnyttjande, vilken 
säsongsarbetare som är knutna till en enda 
arbetsgivare kan utsättas för samtidigt som 
det är ett flexibelt svar på arbetsgivares 
faktiska arbetskraftsbehov.

Or. en
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Ändringsförslag 62
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att säkerställa att säsongsarbetare 
får tillgång till lämpligt boende till rimlig 
kostnad under sin vistelse, bör 
arbetsgivarna åläggas att styrka att det 
boende som de eller en tredje part 
tillhandahåller finns.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. nl

Ändringsförslag 63
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att säkerställa att säsongsarbetare 
får tillgång till lämpligt boende till rimlig 
kostnad under sin vistelse, bör 
arbetsgivarna åläggas att styrka att det 
boende som de eller en tredje part 
tillhandahåller finns.

(19) För att säkerställa att säsongsarbetare 
får tillgång till lämpligt boende till rimlig 
kostnad under sin vistelse, samt att de 
behandlas lika som landets egna invånare 
och har en anständig levnadsstandard,
bör arbetsgivarna åläggas att styrka att det 
boende som de eller en tredje part 
tillhandahåller finns. Det måste 
tillförsäkras insyn i boendekostnaderna, 
som inte automatiskt bör dras av från 
lönen.

Or. en

Ändringsförslag 64
Emilie Turunen
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Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Mot bakgrund av den särskilt utsatta 
situation som säsongsarbetare från 
tredjeländer befinner sig i och 
anställningens tillfälliga natur, föreligger 
det ett behov av att tydligt definiera dessa 
arbetstagares arbetsvillkor. Detta bör ske 
för att garantera deras rättssäkerhet 
genom att dessa villkor knyts till allmänt 
bindande instrument som erbjuder ett 
effektivt skydd av rättigheterna för 
säsongsarbetare från tredjeländer, 
exempelvis lagar eller allmänt gällande 
kollektivavtal.

(20) Mot bakgrund av den särskilt utsatta 
situation som säsongsarbetare från 
tredjeländer befinner sig i och 
anställningens tillfälliga natur, föreligger 
det ett behov av att ordna med ett effektivt 
skydd av rättigheterna för säsongsarbetare 
från tredjeländer, samt att regelbundet se 
efter att gällande regler följs, liksom 
också principen om att säsongsarbetarna 
behandlas lika som arbetstagare som är 
medborgare i värdmedlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 65
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Mot bakgrund av den särskilt utsatta 
situation som säsongsarbetare från 
tredjeländer befinner sig i och 
anställningens tillfälliga natur, föreligger 
det ett behov av att tydligt definiera dessa 
arbetstagares arbetsvillkor. Detta bör ske 
för att garantera deras rättssäkerhet 
genom att dessa villkor knyts till allmänt 
bindande instrument som erbjuder ett 
effektivt skydd av rättigheterna för 
säsongsarbetare från tredjeländer, 
exempelvis lagar eller allmänt gällande 
kollektivavtal.

(20) Mot bakgrund av den särskilt utsatta 
situation som säsongsarbetare från 
tredjeländer befinner sig i och 
anställningens tillfälliga natur, föreligger 
det ett behov av särskilda insatser från 
alla berörda parters sida för att motverka 
alla former av diskriminering. Alltså 
måste det tas hänsyn till principen om lika 
behandling, framför allt i 
lönesammanhang, vilket innebär 
tillämpning av kollektivavtal och andra 
bestämmelser om arbetsvillkor, oavsett 
vilken nivå de ingåtts på och antingen de 
föreskrivs i lag eller inte.

Or. de
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Ändringsförslag 66
Jutta Steinruck

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Mot bakgrund av den särskilt utsatta 
situation som säsongsarbetare från 
tredjeländer befinner sig i och 
anställningens tillfälliga natur, föreligger 
det ett behov av att tydligt definiera dessa 
arbetstagares arbetsvillkor. Detta bör ske 
för att garantera deras rättssäkerhet 
genom att dessa villkor knyts till allmänt 
bindande instrument som erbjuder ett 
effektivt skydd av rättigheterna för 
säsongsarbetare från tredjeländer, 
exempelvis lagar eller allmänt gällande 
kollektivavtal.

(20) Mot bakgrund av den särskilt utsatta 
situation som säsongsarbetare från 
tredjeländer befinner sig i och 
anställningens tillfälliga natur, föreligger 
det ett behov av att effektivt skydda deras 
rättigheter, genom att de fullt ut tryggas 
lika behandling som arbetstagare som är 
medborgare i värdstaten, så att principen 
om lika lön för likvärdigt arbete på 
samma ort garanteras.

Or. de

Ändringsförslag 67
Mara Bizzotto

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Mot bakgrund av den särskilt utsatta
situation som säsongsarbetare från 
tredjeländer befinner sig i och 
anställningens tillfälliga natur, föreligger 
det ett behov av att tydligt definiera dessa 
arbetstagares arbetsvillkor. Detta bör ske 
för att garantera deras rättssäkerhet
genom att dessa villkor knyts till allmänt 
bindande instrument som erbjuder ett 
effektivt skydd av rättigheterna för 
säsongsarbetare från tredjeländer,
exempelvis lagar eller allmänt gällande 

(20) Mot bakgrund av den särskilda
situation som säsongsarbetare från 
tredjeländer befinner sig i och 
anställningens tillfälliga natur, föreligger 
det ett behov av att tydligt definiera dessa 
arbetstagares rättigheter och skyldigheter.
Detta bör ske genom att rättigheterna och 
skyldigheterna knyts till instrument som 
erbjuder ett effektivt skydd av rättigheterna 
för både säsongsarbetare från tredjeländer 
och för arbetsgivare.
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kollektivavtal.

Or. it

Ändringsförslag 68
Evelyn Regner

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Mot bakgrund av den särskilt utsatta 
situation som säsongsarbetare från 
tredjeländer befinner sig i och 
anställningens tillfälliga natur, föreligger 
det ett behov av att tydligt definiera dessa 
arbetstagares arbetsvillkor. Detta bör ske 
för att garantera deras rättssäkerhet genom 
att dessa villkor knyts till allmänt bindande 
instrument som erbjuder ett effektivt skydd 
av rättigheterna för säsongsarbetare från 
tredjeländer, exempelvis lagar eller allmänt 
gällande kollektivavtal.

(20) Mot bakgrund av den särskilt utsatta 
situation som säsongsarbetare från 
tredjeländer befinner sig i och 
anställningens tillfälliga natur, föreligger 
det ett behov av att tydligt definiera dessa 
arbetstagares arbetsvillkor. Detta bör ske 
för att garantera deras rättssäkerhet genom 
att dessa villkor knyts till allmänt bindande 
instrument som erbjuder ett effektivt skydd 
av rättigheterna för säsongsarbetare från 
tredjeländer, exempelvis lagar eller allmänt 
gällande kollektivavtal, så att principen 
om ”lika lön för likvärdigt arbete på 
samma ort” följs.

Or. de

Ändringsförslag 69
Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Mot bakgrund av den särskilt utsatta 
situation som säsongsarbetare från 
tredjeländer befinner sig i och 
anställningens tillfälliga natur, föreligger 
det ett behov av att tydligt definiera dessa 
arbetstagares arbetsvillkor. Detta bör ske 
för att garantera deras rättssäkerhet genom 

(20) Mot bakgrund av den särskilt utsatta 
situation som säsongsarbetare från 
tredjeländer befinner sig i och 
anställningens tillfälliga natur, föreligger 
det ett behov av att tydligt definiera dessa 
arbetstagares arbetsvillkor. Detta bör ske 
för att garantera deras rättssäkerhet genom 
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att dessa villkor knyts till allmänt bindande 
instrument som erbjuder ett effektivt skydd 
av rättigheterna för säsongsarbetare från 
tredjeländer, exempelvis lagar eller allmänt 
gällande kollektivavtal.

att dessa villkor knyts till allmänt bindande 
instrument som erbjuder ett effektivt 
skydd, framför allt av social natur, av 
rättigheterna för säsongsarbetare från 
tredjeländer, exempelvis lagar eller allmänt 
gällande kollektivavtal.

Or. fr

Ändringsförslag 70
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(21) För att garantera principen om lika 
behandling mellan arbetstagare från 
Europeiska unionen och säsongsarbetare 
från tredjeländer gäller alla slags 
kollektivavtal som har ingåtts, oavsett på 
vilken nivå, alltså även på firma- och 
företagsnivå, för säsongsarbetare från 
tredjeländer och deras 
anställningsförhållanden.

Or. de

Ändringsförslag 71
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Om det saknas ett system för att 
förklara att kollektivavtal har allmän 
giltighet, kan medlemsstaterna, om de så 

(21) Säsongsarbetare från tredjeländer 
måste omfattas inte bara av de lagar och 
andra författningar som gäller för 
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beslutar, utgå ifrån kollektivavtal som 
gäller allmänt för alla likartade företag 
inom den aktuella sektorn eller det 
aktuella arbetet och inom det berörda 
geografiska området, och/eller 
kollektivavtal som har ingåtts av de mest 
representativa 
arbetsmarknadsorganisationerna på 
nationell nivå och som gäller inom hela 
det nationella territoriet.

arbetstagare som är medborgare i 
värdmedlemsstaten utan även av de 
skiljedomar, beslut och kollektivavtal som, 
i enlighet med nationell lagstiftning och 
praxis i värdmedlemsstaten, ingås på alla 
nivåer, och detta enligt samma villkor som 
gäller för medborgare i 
värdmedlemsstaten.

Or. it

Ändringsförslag 72
Mara Bizzotto

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(21) Om det saknas ett system för att 
förklara att kollektivavtal har allmän 
giltighet, kan medlemsstaterna, om de så 
beslutar, utgå ifrån ett flexibelt och 
decentraliserat system för 
avtalsförhandlingar där rättigheter och 
skyldigheter klart fastställs för både 
säsongsarbetare och arbetsgivare, så att
det går lättare att sammanjämka de behov 
som vardera parten har till följd bland 
annat av olika yrkens eller 
näringsgrenars särdrag.

Or. it

Ändringsförslag 73
Raffaele Baldassarre

Förslag till direktiv
Skäl 21
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 74
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Säsongsarbetare från tredje land bör 
garanteras lika behandling med avseende 
på de grenar av den sociala tryggheten 
som anges i artikel 3 i förordning (EG) 
nr 883/04 om samordning av de sociala 
trygghetssystemen. Detta direktiv bör dock 
inte tillerkänna dem fler rättigheter än de 
som redan föreskrivs i gällande 
EU-lagstiftning på området för social 
trygghet för tredjelandsmedborgare som 
har anknytning till flera medlemsstater.
Vidare bör det genom direktivet inte 
beviljas rättigheter i situationer som inte 
omfattas av EU-lagstiftningen, till 
exempel avseende familjemedlemmar som 
är bosatta i ett tredjeland. Detta gäller 
utan att det påverkar medlemsstaternas 
icke-diskriminerande tillämpning av 
nationell lag om minimiregler för 

utgår
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bidragen till pensionssystemen.

Or. nl

Ändringsförslag 75
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Säsongsarbetare från tredje land bör 
garanteras lika behandling med avseende 
på de grenar av den sociala tryggheten som 
anges i artikel 3 i förordning (EG) 
nr 883/04 om samordning av de sociala 
trygghetssystemen. Detta direktiv bör dock 
inte tillerkänna dem fler rättigheter än de 
som redan föreskrivs i gällande 
EU-lagstiftning på området för social 
trygghet för tredjelandsmedborgare som 
har anknytning till flera medlemsstater.
Vidare bör det genom direktivet inte 
beviljas rättigheter i situationer som inte 
omfattas av EU-lagstiftningen, till 
exempel avseende familjemedlemmar som 
är bosatta i ett tredjeland. Detta gäller 
utan att det påverkar medlemsstaternas 
icke-diskriminerande tillämpning av 
nationell lag om minimiregler för 
bidragen till pensionssystemen.

(22) Adekvat täckning vad gäller social 
trygghet för säsongsarbetare från 
tredjeländer är ett väsentligt inslag i detta 
direktiv och viktigt för att de ska ha 
anständiga arbetsvillkor och 
bostadsförhållanden så länge de vistas i 
unionen. Tredjelandsmedborgare bör 
garanteras lika behandling. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas de föreskrifter 
som tillförsäkrar lika behandling i fråga 
om de sociala trygghetssystemen enligt 
nationell lagstiftning, med avseende på de 
grenar av den sociala tryggheten som anges 
i artikel 3 i Europaparlamentet och rådets
förordning (EG) nr 883/04 av den 
29 april 2004 om samordning av de sociala 
trygghetssystemen. Utan att det påverkar 
bilaterala avtal om bättre täckning genom 
de sociala trygghetssystemen bör detta 
direktiv inrätta mekanismer som 
säkerställer en effektiv täckning genom de 
sociala trygghetssystemen under vistelsen 
och mekanismer för export av förvärvade 
rättigheter. Här kan ingå särskilda 
anpassningar bland annat vad gäller 
kvalificerings- eller väntetiden.
Eventuella begränsningar för lika 
behandling inom området social trygghet 
enligt detta direktiv bör inte påverka de 
rättigheter som följer av tillämpningen av
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1231/2010 av den 
24 november 2010 om utvidgning av 
förordning (EG) nr 883/2004 och 
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förordning (EG) nr 987/2009 till att gälla 
de tredjelandsmedborgare som enbart på 
grund av sitt medborgarskap inte omfattas 
av dessa förordningar.

Or. en

Ändringsförslag 76
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Säsongsarbetare från tredje land bör 
garanteras lika behandling med avseende 
på de grenar av den sociala tryggheten som 
anges i artikel 3 i förordning (EG) 
nr 883/04 om samordning av de sociala 
trygghetssystemen. Detta direktiv bör dock 
inte tillerkänna dem fler rättigheter än de 
som redan föreskrivs i gällande 
EU-lagstiftning på området för social 
trygghet för tredjelandsmedborgare som 
har anknytning till flera medlemsstater.
Vidare bör det genom direktivet inte 
beviljas rättigheter i situationer som inte 
omfattas av EU-lagstiftningen, till exempel 
avseende familjemedlemmar som är 
bosatta i ett tredjeland. Detta gäller utan att 
det påverkar medlemsstaternas icke-
diskriminerande tillämpning av nationell 
lag om minimiregler för bidragen till 
pensionssystemen.

(22) Säsongsarbetare från tredjeländer bör 
garanteras lika behandling med avseende 
på de grenar av den sociala tryggheten som 
anges i artikel 3 i förordning (EG) 
nr 883/04 om samordning av de sociala 
trygghetssystemen. Vidare bör det genom 
direktivet inte beviljas rättigheter i 
situationer som inte omfattas av 
EU-lagstiftningen, till exempel avseende 
familjemedlemmar som är bosatta i ett 
tredjeland. Detta gäller utan att det 
påverkar medlemsstaternas icke-
diskriminerande tillämpning av nationell 
lag om minimiregler för bidragen till 
pensionssystemen.

Or. de

Ändringsförslag 77
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till direktiv
Skäl 22
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Säsongsarbetare från tredje land bör
garanteras lika behandling med avseende 
på de grenar av den sociala tryggheten som 
anges i artikel 3 i förordning (EG) 
nr 883/04 om samordning av de sociala 
trygghetssystemen. Detta direktiv bör dock 
inte tillerkänna dem fler rättigheter än de 
som redan föreskrivs i gällande 
EU-lagstiftning på området för social 
trygghet för tredjelandsmedborgare som 
har anknytning till flera medlemsstater.
Vidare bör det genom direktivet inte 
beviljas rättigheter i situationer som inte
omfattas av EU-lagstiftningen, till exempel 
avseende familjemedlemmar som är 
bosatta i ett tredjeland. Detta gäller utan att 
det påverkar medlemsstaternas icke-
diskriminerande tillämpning av nationell 
lag om minimiregler för bidragen till 
pensionssystemen.

(22) Medlemsstaterna bör med avseende 
på de grenar av den sociala tryggheten som 
anges i artikel 3 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 883/04 av den 
29 april 2004 om samordning av de sociala 
trygghetssystemen ange vilka av dessa 
förmåner som tillkommer säsongsarbetare 
från tredjeländer. Detta direktiv bör dock 
inte tillerkänna dem fler rättigheter än de 
som redan föreskrivs i gällande 
EU-lagstiftning på området för social 
trygghet för tredjelandsmedborgare som 
har anknytning till flera medlemsstater.
Vidare bör det genom direktivet inte 
beviljas rättigheter i situationer som inte 
omfattas av EU-lagstiftningen, till exempel 
avseende familjemedlemmar som är 
bosatta i ett tredjeland. Detta gäller utan att 
det påverkar medlemsstaternas icke-
diskriminerande tillämpning av nationell 
lag om minimiregler för bidragen till 
pensionssystemen.

Or. pl

Motivering

Social trygghet är en exklusiv behörighet för medlemsstaterna. Till detta kommer att det inte, 
till följd av arbetets säsongsbundna karaktär och de korta vistelsetiderna på någon 
medlemsstats territorium, finns någon grund för att erkänna säsongsarbetare alla de sociala 
trygghetsförmåner som tillkommer medborgarna i en medlemsstat.

Ändringsförslag 78
Mara Bizzotto

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Säsongsarbetare från tredje land bör 
garanteras lika behandling med avseende 
på de grenar av den sociala tryggheten som 

(22) Säsongsarbetare från tredje land bör 
garanteras lika behandling med avseende 
på de grenar av den sociala tryggheten som 
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anges i artikel 3 i förordning (EG) 
nr 883/04 om samordning av de sociala 
trygghetssystemen. Detta direktiv bör dock 
inte tillerkänna dem fler rättigheter än de 
som redan föreskrivs i gällande 
EU-lagstiftning på området för social 
trygghet för tredjelandsmedborgare som 
har anknytning till flera medlemsstater.
Vidare bör det genom direktivet inte 
beviljas rättigheter i situationer som inte 
omfattas av EU-lagstiftningen, till exempel 
avseende familjemedlemmar som är 
bosatta i ett tredjeland. Detta gäller utan att 
det påverkar medlemsstaternas icke-
diskriminerande tillämpning av nationell 
lag om minimiregler för bidragen till 
pensionssystemen.

anges i artikel 3 i förordning (EG) 
nr 883/04 om samordning av de sociala 
trygghetssystemen, varjämte samtidigt
både unionens och medlemsstatens 
lagstiftning om hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen undantagslöst bör följas.
Detta direktiv bör dock inte tillerkänna 
dem fler rättigheter än de som redan 
föreskrivs i gällande EU-lagstiftning på 
området för social trygghet för 
tredjelandsmedborgare som har anknytning 
till flera medlemsstater. Vidare bör det 
genom direktivet inte beviljas rättigheter i 
situationer som inte omfattas av 
EU-lagstiftningen, till exempel avseende 
familjemedlemmar som är bosatta i ett 
tredjeland. Detta gäller utan att det 
påverkar medlemsstaternas icke-
diskriminerande tillämpning av nationell 
lag om minimiregler för bidragen till 
pensionssystemen.

Or. it

Ändringsförslag 79
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Av omsorg om direktivets 
vederbörliga genomförande, framför allt i 
fråga om rättigheter, arbetsvillkor och 
bostad, bör medlemsstaterna se till att det 
införs lämpliga mekanismer för tillsyn 
och övervakning och att effektiva och 
lämpliga inspektioner utförs på deras 
territorium. För att göra inspektionerna 
effektivare bör medlemsstaterna i sin 
nationella lagstiftning ge de behöriga 
myndigheterna adekvata befogenheter 
och resurser för att utföra sina 
inspektioner och dessutom ombesörja att 
resultaten av tidigare inspektioner samlas 
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in och bearbetas med tanke på ett effektivt 
genomförande av detta direktiv, liksom att 
det finns en tillräcklig personal med de 
kunskaper och färdigheter som behövs för 
att genomföra inspektionerna effektivt.
Medlemsstaterna bör föreskriva adekvata, 
välavvägda och avskräckande påföljder, 
exempelvis av ekonomisk natur, för 
arbetsgivare som bryter mot reglerna.

Or. en

Ändringsförslag 80
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att underlätta genomförandet bör 
berörda tredje parter, såsom fackföreningar 
eller andra sammanslutningar, ges rätt att 
framföra klagomål för att säkerställa en 
effektiv tillämpning av direktivet. Detta 
anses nödvändigt för att hantera situationer 
där säsongsarbetare är omedvetna om att 
det finns mekanismer för övervakning av 
efterlevnaden eller är ovilliga att i eget 
namn vända sig till dessa av rädsla för 
eventuella konsekvenser.

(23) För att underlätta genomförandet av 
detta direktiv bör det utvecklas effektiva 
mekanismer där säsongsarbetare kan 
framföra klagomål, antingen direkt eller 
genom berörda tredje parter, såsom 
fackföreningar eller andra 
sammanslutningar. Detta anses nödvändigt 
för att hantera situationer där 
säsongsarbetare är omedvetna om att det 
finns mekanismer för övervakning av 
efterlevnaden eller är ovilliga att i eget 
namn vända sig till dessa av rädsla för 
eventuella konsekvenser. Det bör också 
lagstiftas om skydd för säsongsarbetare så 
att de inte råkar illa ut om de framför 
klagomål. Organisationer som företräder 
arbetstagarnas rättigheter bör få ta del av 
relevanta handlingar och få tillträde till 
alla bostäder som ställs till förfogande.

Or. en

Ändringsförslag 81
Philippe Boulland
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Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att underlätta genomförandet bör 
berörda tredje parter, såsom fackföreningar 
eller andra sammanslutningar, ges rätt att 
framföra klagomål för att säkerställa en 
effektiv tillämpning av direktivet. Detta 
anses nödvändigt för att hantera situationer 
där säsongsarbetare är omedvetna om att 
det finns mekanismer för övervakning av 
efterlevnaden eller är ovilliga att i eget 
namn vända sig till dessa av rädsla för 
eventuella konsekvenser.

(23) För att underlätta genomförandet bör 
effektiva medel för rättslig prövning 
finnas att tillgå för 
tredjelandsmedborgare och för berörda 
tredje parter, såsom fackföreningar eller 
andra sammanslutningar, vilka bör kunna
ges rätt att framföra klagomål för att 
säkerställa en effektiv tillämpning av 
direktivet. Detta anses nödvändigt för att 
hantera situationer där säsongsarbetare är 
omedvetna om att det finns mekanismer för 
övervakning av efterlevnaden eller är 
ovilliga att i eget namn vända sig till dessa 
av rädsla för eventuella konsekvenser.

Or. fr

Ändringsförslag 82
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att underlätta genomförandet bör 
berörda tredje parter, såsom fackföreningar 
eller andra sammanslutningar, ges rätt att 
framföra klagomål för att säkerställa en 
effektiv tillämpning av direktivet. Detta 
anses nödvändigt för att hantera situationer
där säsongsarbetare är omedvetna om att 
det finns mekanismer för övervakning av 
efterlevnaden eller är ovilliga att i eget 
namn vända sig till dessa av rädsla för 
eventuella konsekvenser.

(23) För att underlätta genomförandet bör 
berörda tredje parter, såsom fackföreningar 
eller andra sammanslutningar, ges rätt att 
framföra klagomål och besvära sig, för att 
säkerställa en effektiv tillämpning av 
direktivet. Detta anses nödvändigt för att 
hantera situationer där säsongsarbetare är 
omedvetna om att det finns mekanismer för 
övervakning av efterlevnaden eller är 
ovilliga att i eget namn vända sig till dessa 
av rädsla för eventuella konsekvenser.

Or. de
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Ändringsförslag 83
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Medlemsstaterna bör se till att 
lämpliga tillsynsmekanismer och effektiva 
inspektioner genomförs, för att garantera 
att direktivet genomförs som sig bör.
Dessutom bör medlemsstaterna utrusta de 
behöriga myndigheterna med tillräckliga 
befogenheter och resurser.
Inspektionsresultaten bör sammanföras i 
rapporter för att förbättra genomförandet 
av direktivet.

Or. de

Ändringsförslag 84
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) Tredjelandsmedborgare med 
tillstånd att arbeta på medlemsstaternas 
territorium har rätt till samma 
arbetsvillkor som unionsmedborgare.

Or. en

Ändringsförslag 85
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 23b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23b) Med arbetsvillkor i detta direktiv 
avses åtminstone lön, uppsägning, hälsa 
och säkerhet på arbetsplatsen, arbetstid 
och fritid, arbetsliv och familjeliv, med
hänsyn tagen till gällande kollektivavtal.

Or. en

Ändringsförslag 86
Raffaele Baldassarre

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Detta direktiv är tillämpligt på 
tredjelandsmedborgare som vistas utanför 
medlemsstaternas territorium och ansöker 
om att tas emot på en medlemsstats 
territorium för anställning som 
säsongsarbetare.

1. Detta direktiv är tillämpligt på 
tredjelandsmedborgare som vistas utanför 
medlemsstaternas territorium och ansöker 
om att tas emot på en medlemsstats 
territorium för anställning som 
säsongsarbetare. Medlemsstaterna ska 
också fastställa vad som på deras 
territorium avses med säsongsarbete samt 
tiderna för säsongsarbetet.

Or. it

Ändringsförslag 87
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv är inte tillämpligt på 
tredjelandsmedborgare som arbetar för 
företag som är etablerade i en 
medlemsstat i samband med 
tillhandahållande av tjänster som 

utgår
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omfattas av artikel 56 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, 
inbegripet arbetstagare som utstationerats 
av företag som är etablerade i en 
medlemsstat i samband med 
tillhandahållande av en tjänst i enlighet 
med direktiv 96/71/EG.

Or. en

Ändringsförslag 88
Sari Essayah, Riikka Manner

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv är inte tillämpligt på 
tredjelandsmedborgare som arbetar för 
företag som är etablerade i en 
medlemsstat i samband med 
tillhandahållande av tjänster som 
omfattas av artikel 56 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, 
inbegripet arbetstagare som utstationerats 
av företag som är etablerade i en 
medlemsstat i samband med 
tillhandahållande av en tjänst i enlighet 
med direktiv 96/71/EG.

2. Detta direktiv är inte tillämpligt på 
utstationerade arbetstagare eller 
bemanningsföretagsanställda.

Or. en

Motivering

Alla utstationerade arbetstagare bör uttryckligen undantas från direktivets 
tillämpningsområde, alltså inte bara sådana utstationerade arbetstagare vilkas arbetsgivare 
är etablerade i någon annan medlemsstat. Inte heller bemanningsföretagsanställda bör 
omfattas av det.

Ändringsförslag 89
Nadja Hirsch
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Detta direktiv är inte tillämpligt på 
byggbranschen eller på relaterade 
ekonomiska sektorer (NACE-kod 
(rev. 1.1) 45.1–45.4); verksamheter som 
förtecknas i bilagan till direktiv 96/71/EG.

Or. de

Ändringsförslag 90
Emilie Turunen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Detta direktiv är tillämpligt på 
jordbruket, trädgårdsnäringen och 
turistbranschen. Medlemsstaterna får 
besluta om att utvidga tillämpningen av 
det till annan säsongsbunden verksamhet, 
förutsatt att inte arbetsmarknadens parter 
ingår ett avtal där de på objektiva grunder 
motsätter sig detta.

Or. en

Ändringsförslag 91
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) säsongsarbetare: tredjelandsmedborgare 
med juridisk hemvist i ett tredjeland som i 
syfte att ta anställning inom en sektor med 
säsongsbunden verksamhet tillfälligt bor på 

b) säsongsarbetare: tredjelandsmedborgare 
med juridisk hemvist i ett tredjeland som i 
syfte att ta anställning inom en sektor med 
säsongsbunden verksamhet tillfälligt bor på 
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en medlemsstats territorium och innehar ett 
eller flera anställningsavtal som slutits 
direkt mellan tredjelandsmedborgaren och 
en arbetsgivare som är etablerad i en 
medlemsstat.

Europeiska unionens territorium och 
innehar ett eller flera anställningsavtal som 
slutits direkt mellan 
tredjelandsmedborgaren och en 
arbetsgivare som är etablerad i en 
medlemsstat.

Or. de

Motivering

Arbetsgivaren har sitt säte i en medlemsstat, men arbetstagaren ska också kunna arbeta i 
någon annan medlemsstat där arbetsgivaren är verksam.

Ändringsförslag 92
Sergio Gaetano Cofferati, Claude Moraes

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) säsongsbunden verksamhet: verksamhet 
som är kopplad till en viss tid på året då en 
händelse eller ett mönster kräver
arbetsinsatser långt utöver dem som 
normalt behövs för att sköta det löpande 
arbetet.

c) säsongsbunden verksamhet: verksamhet 
som är kopplad till en viss tid på året då en 
händelse eller ett mönster som växlar 
enligt säsongen regelbundet kan 
förutsägas kräva arbetsinsatser långt 
utöver dem som normalt behövs för att 
sköta det löpande arbetet.

Or. en

Ändringsförslag 93
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) säsongsarbetstillstånd: tillstånd markerat 
med ”säsongsarbetare” som berättigar 
innehavaren att bo och arbeta på en 
medlemsstats territorium enligt villkoren i 

d) säsongsarbetstillstånd: tillstånd markerat 
med ”säsongsarbetare” som berättigar 
innehavaren att bo och arbeta på 
Europeiska unionens territorium enligt 
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detta direktiv. villkoren i detta direktiv.

Or. de

Ändringsförslag 94
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) ett enda ansökningsförfarande:
förfarande som, på grundval av en enda 
ansökan från en tredjelandsmedborgare om 
tillstånd att vistas och arbeta på en 
medlemsstats territorium leder till beslut 
därom.

e) ett enda ansökningsförfarande:
förfarande som, på grundval av en enda 
ansökan från en tredjelandsmedborgare om 
tillstånd att vistas och arbeta på 
Europeiska unionens territorium leder till 
beslut därom.

Or. de

Ändringsförslag 95
Sari Essayah, Riikka Manner

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) allmänt gällande kollektivavtal:
kollektivavtal som samtliga företag inom 
det geografiska område och det arbete 
som berörs är skyldiga att följa. Om det 
saknas ett system för att förklara att 
kollektivavtal har allmän giltighet, kan 
medlemsstaterna, om de så beslutar, utgå 
ifrån kollektivavtal som gäller allmänt för 
alla likartade företag inom den aktuella 
sektorn eller det aktuella arbetet och inom 
det berörda geografiska området, 
och/eller kollektivavtal som har ingåtts av 
de mest representativa 
arbetsmarknadsorganisationerna på 
nationell nivå och som gäller inom hela 

utgår
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det nationella territoriet.

Or. en

Motivering

Alla kollektivavtal bör tillämpas på lika villkor också på säsongsarbetare som kommer från 
tredjeländer och arbetar i EU. Därför behöver det inte tas med någon definition av begreppet 
allmänt gällande kollektivavtal.

Ändringsförslag 96
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

f) kollektivavtal: alla slags kollektivavtal
som har ingåtts, oavsett på vilken nivå, 
alltså även på firma- och företagsnivå och 
som är tillämpliga på säsongsarbetares 
arbetsförhållande.

Or. de

Ändringsförslag 97
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

f) kollektivavtal: kollektivavtal som 
ingåtts, oavsett på vilken nivå, i enlighet 
med värdmedlemsstatens lagstiftning och 
praxis.

Or. en

Ändringsförslag 98
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

f) kollektivöverenskommelser och
kollektivavtal: alla 
kollektivöverenskommelser och
kollektivavtal som, i enlighet med 
nationell lagstiftning och praxis i 
värdmedlemsstaten, ingås på alla nivåer 
och som gäller för arbetstagare som är 
medborgare i värdmedlemsstaten.
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Or. it

Ändringsförslag 99
Licia Ronzulli

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

f) allmänt gällande kollektivavtal:
kollektivavtal som ingåtts mellan å ena 
sidan arbetsgivare eller 
arbetsgivarorganisationer och å andra 
sidan arbetstagarorganisationer och som 
omfattar arbetsvillkoren och förhållandet 
mellan avtalsparterna och som samtliga 
företag inom det geografiska område och 
det arbete som berörs är skyldiga att följa.
Om det saknas ett system för att förklara 
att kollektivavtal har allmän giltighet, kan 
medlemsstaterna, om de så beslutar, utgå 
ifrån kollektivavtal som gäller allmänt för 
alla likartade företag inom den aktuella 
sektorn eller det aktuella arbetet och inom 
det berörda geografiska området, och/eller 
kollektivavtal som har ingåtts av de mest 
representativa 
arbetsmarknadsorganisationerna på 
nationell nivå och som gäller inom hela det 
nationella territoriet.

Or. it

Ändringsförslag 100
Raffaele Baldassarre

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) allmänt gällande kollektivavtal:
kollektivavtal som samtliga företag inom 
det geografiska område och det arbete som 

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

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

Or. it

Ändringsförslag 101
Mara Bizzotto

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv får inte påverka 
medlemsstaternas rätt att införa eller 
bibehålla bestämmelser som är mer 
förmånliga för de personer som direktivet 
gäller, vilket framgår av artiklarna 13–17 
i detta direktiv.

utgår

Or. it

Ändringsförslag 102
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Detta direktiv får inte påverka 
medlemsstaternas rätt att införa eller 
bibehålla bestämmelser som är mer 

2. Detta direktiv får inte påverka 
medlemsstaternas rätt att införa eller 
bibehålla bestämmelser som är mer 
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förmånliga för de personer som direktivet 
gäller, vilket framgår av artiklarna 13–17 i 
detta direktiv.

förmånliga för de personer som direktivet 
gäller, vilket framgår av artiklarna 11–17 i 
detta direktiv.

Or. de

Ändringsförslag 103
Georges Bach

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ett giltigt anställningsavtal eller ett 
bindande anställningserbjudande om att 
arbeta som säsongsarbetare i den berörda 
medlemsstaten med en arbetsgivare som är 
etablerad i medlemsstaten och som 
innehåller uppgifter om ersättningsnivån 
och antalet arbetstimmar per vecka eller 
månad samt, i tillämpliga fall, andra 
relevanta arbetsvillkor.

a) Ett giltigt anställningsavtal eller ett 
bindande anställningserbjudande om att 
arbeta som säsongsarbetare i den berörda 
medlemsstaten med en arbetsgivare som är 
etablerad i medlemsstaten.

Or. de

Ändringsförslag 104
Mara Bizzotto

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Ett giltigt anställningsavtal eller ett 
bindande anställningserbjudande om att 
arbeta som säsongsarbetare i den berörda 
medlemsstaten med en arbetsgivare som är 
etablerad i medlemsstaten och som 
innehåller uppgifter om ersättningsnivån 
och antalet arbetstimmar per vecka eller 
månad samt, i tillämpliga fall, andra 
relevanta arbetsvillkor.

a) Ett giltigt anställningsavtal eller ett 
bindande anställningserbjudande om att 
arbeta som säsongsarbetare i den berörda 
medlemsstaten med en arbetsgivare som är 
etablerad i medlemsstaten, med uppgifter 
om ersättningsnivån och antalet 
arbetstimmar per vecka eller månad samt 
andra relevanta arbetsvillkor, och som 
påvisar att säsongsarbetaren lagligen kan 
försörja sig själv under vistelsen i 
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medlemsstaten, utan att belasta dess 
socialförsäkringssystem.

Or. it

Ändringsförslag 105
Mara Bizzotto

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) En resehandling som är giltig enligt 
nationell lagstiftning. Medlemsstaterna får 
kräva att resehandlingen ska vara giltig 
minst så länge som uppehållstillståndet är 
giltigt.

b) En resehandling som är giltig enligt 
nationell lagstiftning. Resehandlingen ska 
vara giltig minst så länge som 
uppehållstillståndet är giltigt.

Or. it

Ändringsförslag 106
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För att trygga adekvata arbetsvillkor 
och förhindra lönedumpning får 
medlemsstaterna ogiltigförklara avtal med 
annorlunda anställningsförhållanden än 
dem som gäller för jämförbara inhemska 
arbetstagare i de säsongbundna 
branscherna.

Or. de

Ändringsförslag 107
Raffaele Baldassarre
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får kontrollera om den 
berörda lediga platsen inte kan tillsättas 
med nationell arbetskraft, med arbetskraft 
från EU, med tredjelandsmedborgare som 
lagligen vistas i den medlemsstaten och 
redan utgör en del av dess arbetsmarknad 
på grund av EU-lagstiftning eller nationell 
lagstiftning och i sådana fall avslå ansökan.

2. Medlemsstaterna ska kontrollera att den 
berörda lediga platsen inte kan tillsättas 
med nationell arbetskraft, med arbetskraft 
från EU, med tredjelandsmedborgare som 
lagligen vistas i den medlemsstaten och 
redan utgör en del av dess arbetsmarknad 
på grund av EU-lagstiftning eller nationell 
lagstiftning och i sådana fall avslå ansökan.

Or. it

Ändringsförslag 108
Sari Essayah, Riikka Manner

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Privata arbetsförmedlingar eller 
migrationsbyråer får inte ta betalt av 
arbetssökande eller arbetstagare för att de 
ordnar med säsongsarbete eller migration 
för sådant arbete.

Or. en

Motivering

Säsongsarbetare är utsatta människor som ofta utnyttjas. För att motverka människohandel 
bör det tas hänsyn till artikel 7 i ILO:s konvention nr 181, samt till artikel 6 i direktivet om 
bemanningsföretagsanställda.

Ändringsförslag 109
Heinz K. Becker

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får avslå en ansökan 
om arbetsgivaren enligt nationell 
lagstiftning har påförts sanktioner i 
enlighet med nationell lagstiftning för 
odeklarerat arbete och/eller olaglig 
anställning.

3. Medlemsstaterna får avslå en ansökan 
om arbetsgivaren enligt nationell 
lagstiftning har påförts sanktioner i 
enlighet med nationell lagstiftning för 
odeklarerat arbete och/eller olaglig 
anställning under en period av 
tolv månader innan ansökan inlämnats.

Or. de

Ändringsförslag 110
Evelyn Regner

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får avslå en ansökan 
om arbetsgivaren enligt nationell 
lagstiftning har påförts sanktioner i 
enlighet med nationell lagstiftning för 
odeklarerat arbete och/eller olaglig 
anställning.

3. Medlemsstaterna får avslå en ansökan 
om arbetsgivaren enligt nationell 
lagstiftning har påförts sanktioner i 
enlighet med nationell lagstiftning för 
odeklarerat arbete och/eller olaglig 
anställning eller om arbetsgivaren inte 
uppfyllt andra lagstadgade skyldigheter 
gentemot de nationella socialförsäkrings-
eller skattemyndigheterna.

Or. de

Ändringsförslag 111
Heinz K. Becker

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Säsongarbetare får beviljas ett 
uppehållstillstånd för högst sex månader 
under ett kalenderår, varefter de är 

1. Säsongarbetare får beviljas ett 
uppehållstillstånd för minst tre månader 
under ett år, varefter de är skyldiga att 
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skyldiga att återvända till ett tredjeland. återvända till ett tredjeland. Vistelsetidens 
maximala längd ska fastställas av 
medlemsstaterna, varvid det bör slås vakt 
om sysselsättningens karaktär av
säsongsarbete. Säsongsarbetare ska 
därefter vara skyldiga att återvända till ett 
tredjeland.

Or. de

Ändringsförslag 112
Heinz K. Becker

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Under den period som avses i punkt 1, 
och förutsatt att kriterierna i artikel 5 är 
uppfyllda, ska säsongsarbetare ha rätt att 
förlänga sina anställningsavtal eller bli 
anställda som säsongsarbetare av en annan 
arbetsgivare.

2. Under den period som avses i punkt 1, 
och förutsatt att kriterierna i artikel 5 är 
uppfyllda, ska säsongsarbetare ha rätt att 
förlänga sina anställningsavtal eller bli 
anställda som säsongsarbetare av en annan 
arbetsgivare om den första arbetsgivaren 
brutit mot arbetsgivarens rättigheter.

Or. de

Ändringsförslag 113
Heinz K. Becker

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) en arbetsgivare som inte uppfyllt 
villkoren i avtalet ska påföras effektiva, 
välavvägda och avskräckande sanktioner.
Sådana arbetsgivare ska under ett eller 
flera år utestängas från möjligheten att 
söka säsongsarbetare.

b) en arbetsgivare som inte uppfyllt 
villkoren i avtalet ska påföras effektiva, 
välavvägda och avskräckande sanktioner.
Arbetsgivare som bryter mot arbetsrättens 
bestämmelser ska under ett eller flera år 
utestängas från möjligheten att söka 
säsongsarbetare.
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Or. de

Ändringsförslag 114
Sergio Gaetano Cofferati, Claude Moraes

Förslag till direktiv
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna är skyldiga att kräva av 
arbetsgivare som anställer säsongsarbetare 
att dessa styrker att den anställde kommer 
att få tillgång till en bostad med lämplig 
standard. Om det åligger säsongsarbetare 
att betala hyra för sådant boende, får 
hyreskostnaderna inte vara orimliga i 
förhållande till deras ersättning.

Medlemsstaterna är skyldiga att kräva av 
arbetsgivare som anställer säsongsarbetare 
att dessa styrker att den anställde kommer 
att få tillgång till lämplig bostad, i enlighet 
med nationell lagstiftning och praxis, så 
att de tillförsäkras en anständig 
levnadsstandard. Ett minimikrav i det 
sammanhanget är att bostaden ger dem 
som bor där tillräckligt med utrymme, 
skyddar dem från ogynnsam väderlek och 
andra hot mot hälsan samt att den är 
säker och väl underhållen och utrustad 
med vad som behövs för hälsa, säkerhet, 
bekvämlighet och födointag, såsom sunt 
dricksvatten, system för matlagning, 
uppvärmning och lyse, tvätt- och 
sanitetsmöjligheter samt möjligheter att 
lagra livsmedel och bortskaffa sopor.
Bostaden ska vara belägen på ett sådant 
ställe att den, tillsammans med 
omgivningens infrastruktur för 
transporter, möjliggör åtkomst till 
grundläggande tjänster, bland dem också 
hälso- och sjukvårdstjänster och sociala 
tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 115
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 14
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna är skyldiga att kräva av 
arbetsgivare som anställer säsongsarbetare 
att dessa styrker att den anställde kommer 
att få tillgång till en bostad med lämplig 
standard. Om det åligger säsongsarbetare 
att betala hyra för sådant boende, får 
hyreskostnaderna inte vara orimliga i 
förhållande till deras ersättning.

Medlemsstaterna är skyldiga att kräva av 
arbetsgivare som anställer säsongsarbetare 
att dessa styrker att den anställde kommer 
att få tillgång till lämplig bostad, i enlighet 
med nationell lagstiftning och praxis, så 
att de får lika behandling som landets 
egna invånare och tillförsäkras en 
anständig levnadsstandard. Ett 
minimikrav i det sammanhanget är att 
bostaden ger dem som bor där tillräckligt 
med utrymme, skyddar dem från 
ogynnsam väderlek och andra hot mot 
hälsan samt att den är säker och väl 
underhållen och utrustad med vad som 
behövs för hälsa, säkerhet, bekvämlighet 
och födointag, såsom sunt dricksvatten, 
system för matlagning, uppvärmning och 
lyse, tvätt- och sanitetsmöjligheter samt 
möjligheter att lagra livsmedel och 
bortskaffa sopor. Bostaden ska möjliggöra 
tillgång till grundläggande tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 116
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till direktiv
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna är skyldiga att kräva av 
arbetsgivare som anställer säsongsarbetare 
att dessa styrker att den anställde kommer 
att få tillgång till en bostad med lämplig 
standard. Om det åligger säsongsarbetare 
att betala hyra för sådant boende, får 
hyreskostnaderna inte vara orimliga i 
förhållande till deras ersättning.

Medlemsstaterna är skyldiga att kräva av 
arbetsgivare som anställer säsongsarbetare 
att dessa styrker att den anställde kommer 
att få tillgång till en bostad för den tid då 
säsongsarbetet är avsett att utföras.

Or. pl
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Motivering

Uttrycket ”lämplig standard” kan tolkas olika i olika medlemsstater. Det får inte komma an 
på arbetsgivaren att avgöra vad som är ”lämplig standard”. Arbetstagaren kan själv avgöra 
om hyreskostnaderna är orimliga.

Ändringsförslag 117
Raffaele Baldassarre

Förslag till direktiv
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna är skyldiga att kräva av 
arbetsgivare som anställer säsongsarbetare 
att dessa styrker att den anställde kommer 
att få tillgång till en bostad med lämplig 
standard. Om det åligger säsongsarbetare 
att betala hyra för sådant boende, får 
hyreskostnaderna inte vara orimliga i 
förhållande till deras ersättning.

Medlemsstaterna är skyldiga att kräva av 
arbetsgivare som anställer säsongsarbetare 
att dessa styrker att den anställde kommer 
att få tillgång till lämplig bostad med 
överkomlig hyra i förhållande till den 
anställdes ersättning.

Or. it

Ändringsförslag 118
Ria Oomen-Ruijten

Förslag till direktiv
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna är skyldiga att kräva av 
arbetsgivare som anställer säsongsarbetare 
att dessa styrker att den anställde kommer 
att få tillgång till en bostad med lämplig 
standard. Om det åligger säsongsarbetare 
att betala hyra för sådant boende, får
hyreskostnaderna inte vara orimliga i 
förhållande till deras ersättning.

Medlemsstaterna är skyldiga att kräva av 
arbetsgivare som anställer säsongsarbetare 
att dessa styrker att den anställde kommer 
att få tillgång till en bostad med lämplig 
standard. Om det åligger säsongsarbetare 
att betala hyra för sådant boende ska 
hyreskostnaderna stå i rimligt förhållande 
till avlöningen, alltså procentuellt 
motsvara gängse boendeutgifter i landet i 
fråga.
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Or. nl

Ändringsförslag 119
Evelyn Regner

Förslag till direktiv
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna är skyldiga att kräva av 
arbetsgivare som anställer säsongsarbetare 
att dessa styrker att den anställde kommer 
att få tillgång till en bostad med lämplig 
standard. Om det åligger säsongsarbetare 
att betala hyra för sådant boende, får 
hyreskostnaderna inte vara orimliga i 
förhållande till deras ersättning.

Medlemsstaterna är skyldiga att kräva av 
arbetsgivare som anställer säsongsarbetare 
att dessa styrker att den anställde kommer 
att få tillgång till en bostad med 
människovärdig lämplig standard. Om det 
åligger säsongsarbetare att betala hyra för 
sådant boende, får hyreskostnaderna inte 
vara orimliga i förhållande till deras 
ersättning.

Or. de

Ändringsförslag 120
Heinz K. Becker

Förslag till direktiv
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna är skyldiga att kräva av 
arbetsgivare som anställer säsongsarbetare 
att dessa styrker att den anställde kommer 
att få tillgång till en bostad med lämplig 
standard. Om det åligger säsongsarbetare 
att betala hyra för sådant boende, får 
hyreskostnaderna inte vara orimliga i 
förhållande till deras ersättning.

Medlemsstaterna är skyldiga att kräva av 
arbetsgivare som anställer säsongsarbetare 
att dessa styrker att den anställde kommer 
att få tillgång till en bostad med lämplig 
standard. Arbetsgivarna ska inte vara 
skyldiga att ställa sådan bostad till 
förfogande, men måste aktivt hjälpa till 
vid sökandet efter lämplig bostad. Om det 
åligger säsongsarbetare att betala hyra för 
sådant boende, får hyreskostnaderna inte 
vara orimliga i förhållande till deras 
ersättning.

Or. de
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Ändringsförslag 121
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Arbetsgivaren är inte skyldig att betala 
rese- eller viseringskostnaderna för 
säsongsarbetare från tredjeländer.

Or. de

Ändringsförslag 122
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Säsongsarbetaren ska ha rätt att 
godkänna eller vägra godkänna den 
bostad som arbetsgivaren erbjuder.

Or. en

Ändringsförslag 123
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Om det åligger säsongsarbetare att 
betala hyra för sådant boende, får hyran 
inte automatiskt dras av från lönen.
Hyran ska fastställas oföränderligt för 
hela vistelsetiden och får inte vara orimlig 
i förhållande till nettolönen eller 
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bostadskvaliteten.

Or. en

Ändringsförslag 124
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Säsongsarbetaren ska få ett hyresavtal 
eller en motsvarande handling där 
villkoren och kostnaden för boendet finns 
klart uttryckta på ett språk som alla parter 
förstår.

Or. en

Ändringsförslag 125
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a
De behöriga myndigheterna ska vara 
skyldiga och de organisationer som 
företräder arbetstagarnas intresse ska ha 
rätt att inspektera bostäderna och få 
tillträde till dem, om de tillhandahålls av 
arbetsgivaren. De behöriga 
myndigheterna ska vara skyldiga att se till 
att hyran för bostaden inte är orimlig i 
förhållande till bostadskvaliteten.

Or. en
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Ändringsförslag 126
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 14b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14b
Kostnader

Medlemsstaterna ska ålägga arbetsgivare 
som anställer säsongsarbetare att betala 
följande kostnader:
a) Kostnaderna för resan från 
säsongsarbetarens härkomstort till 
arbetsorten i den berörda medlemsstaten, 
liksom returresan.
b) Viseringsavgiften och, i förekommande 
fall, eventuella expeditionsavgifter för 
viseringen.
c) Kostnaderna för sjukförsäkring av det 
slag som avses i artikel 5.1 c.
Sådana kostnader får inte dras av från 
säsongsarbetaren(s lön).

Or. en

Ändringsförslag 127
Sari Essayah, Riikka Manner

Förslag till direktiv
Artikel 16 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Oavsett vilken lag som gäller för 
anställningsförhållandet ska
säsongsarbetare garanteras följande:

Säsongsarbetare ska garanteras följande:

Or. en
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Ändringsförslag 128
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Oavsett vilken lag som gäller för 
anställningsförhållandet ska
säsongsarbetare garanteras följande:

Säsongsarbetare ska garanteras lika 
behandling som invånare i 
värdmedlemsstaten, åtminstone i följande 
avseenden:

Or. en

Ändringsförslag 129
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 16 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Oavsett vilken lag som gäller för 
anställningsförhållandet ska 
säsongsarbetare garanteras följande:

Oavsett vilken lag som gäller för 
anställningsförhållandet ska principen om 
lika behandling med nationella 
arbetstagare gälla för säsongsarbetare:

Or. de

Ändringsförslag 130
Georges Bach

Förslag till direktiv
Artikel 16 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Oavsett vilken lag som gäller för 
anställningsförhållandet ska 
säsongsarbetare garanteras följande:

Oavsett vilken lag som gäller för 
anställningsförhållandet ska 
säsongsarbetare garanteras lika behandling 
som värdmedlemsstatens medborgare 
åtminstone i följande hänseenden:
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Or. de

Ändringsförslag 131
Sari Essayah, Riikka Manner

Förslag till direktiv
Artikel 16 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Arbetsvillkor, inbegripet löne- och 
uppsägningsvillkor, och villkor som rör 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen som 
gäller säsongsarbete enligt lag, 
föreskrifter eller 
förvaltningsbestämmelser eller enligt 
allmänt gällande kollektivavtal i den 
medlemsstat som tagit emot 
säsongsarbetare enligt detta direktiv.

utgår

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

Or. en

Ändringsförslag 132
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – led 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Arbetsvillkor, inbegripet löne- och 
uppsägningsvillkor, och villkor som rör 

1. Arbetsvillkor, inbegripet löne- och 
uppsägningsvillkor, och villkor som rör 
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hälsa och säkerhet på arbetsplatsen som
gäller säsongsarbete enligt lag,
föreskrifter eller förvaltningsbestämmelser
eller enligt allmänt gällande kollektivavtal 
i den medlemsstat som tagit emot 
säsongsarbetare enligt detta direktiv.

arbetstider och ledigheter, helgdagar, 
disciplin, arbetsliv och familjeliv liksom 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, varvid 
hänsyn ska tas, förutom till lag, 
förvaltningsbestämmelser och andra 
författningar, också till skiljedomar samt 
till kollektivavtal och arbetsavtal som har 
ingåtts av de mest representativa 
arbetsmarknadsorganisationerna, oavsett 
på vilken nivå, i enlighet med 
värdmedlemsstatens lagstiftning och 
praxis, vilka ska gälla på lika villkor som 
för medborgare i värdmedlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 133
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 16 – led 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Arbetsvillkor, inbegripet löne- och 
uppsägningsvillkor, och villkor som rör 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen som 
gäller säsongsarbete enligt lag, föreskrifter 
eller förvaltningsbestämmelser eller enligt 
allmänt gällande kollektivavtal i den 
medlemsstat som tagit emot 
säsongsarbetare enligt detta direktiv.

1. Arbetsvillkor, inbegripet löne- och 
uppsägningsvillkor, arbetstider, semester
och villkor som rör hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen, varvid hänsyn ska tas, inte 
bara till lag, föreskrifter eller 
förvaltningsbestämmelser utan också till 
kollektivavtal som har ingåtts i 
medlemsstaten, oavsett på vilken nivå, och
som är tillämpliga på 
anställningsförhållandet.

Or. de

Ändringsförslag 134
Georges Bach

Förslag till direktiv
Artikel 16 – led 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Arbetsvillkor, inbegripet löne- och 
uppsägningsvillkor, och villkor som rör 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen som 
gäller säsongsarbete enligt lag, föreskrifter 
eller förvaltningsbestämmelser eller enligt 
allmänt gällande kollektivavtal i den 
medlemsstat som tagit emot 
säsongsarbetare enligt detta direktiv.

1. Arbetsvillkor, inbegripet löne- och 
uppsägningsvillkor, arbetstider, semester 
och disciplinära frågor och villkor som rör 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen som 
gäller säsongsarbete enligt lag, föreskrifter 
eller förvaltningsbestämmelser eller enligt 
allmänt gällande kollektivavtal i den 
medlemsstat som tagit emot 
säsongsarbetare enligt detta direktiv.

Or. de

Ändringsförslag 135
Rovana Plumb

Förslag till direktiv
Artikel 16 – led 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Arbetsvillkor, inbegripet löne- och 
uppsägningsvillkor, och villkor som rör 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen som 
gäller säsongsarbete enligt lag, föreskrifter 
eller förvaltningsbestämmelser eller enligt 
allmänt gällande kollektivavtal i den 
medlemsstat som tagit emot 
säsongsarbetare enligt detta direktiv.

1. Arbetsvillkor, inbegripet löne- och 
uppsägningsvillkor, arbetstider och 
helgdagar, och villkor som rör hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen som gäller 
säsongsarbete enligt lag, föreskrifter eller 
förvaltningsbestämmelser och andra 
författningar och kollektivavtal i de 
medlemsstater där de för närvarande 
arbetar.

Or. en

Ändringsförslag 136
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 16 – led 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Arbetsvillkor, inbegripet löne- och 1. Anställningsvillkor, alltså minimiålder 
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uppsägningsvillkor, och villkor som rör 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen som 
gäller säsongsarbete enligt lag, föreskrifter 
eller förvaltningsbestämmelser eller enligt 
allmänt gällande kollektivavtal i den 
medlemsstat som tagit emot 
säsongsarbetare enligt detta direktiv.

för anställning, begränsningar för 
hemarbete och alla andra frågor som 
enligt värdmedlemsstatens lagstiftning 
och nationella praxis räknas som 
anställningsvillkor, samt arbetsvillkor, 
inbegripet löne- och uppsägningsvillkor, 
arbetsdagar och lediga dagar, och villkor 
som rör hälsa och säkerhet på arbetsplatsen 
som gäller säsongsarbete enligt lag, 
föreskrifter eller förvaltningsbestämmelser 
eller enligt skiljedomsbeslut, kollektivavtal 
och kollektiva överenskommelser som 
ingåtts, oavsett på vilken nivå, i enlighet 
med medlemsstatens nationella 
lagstiftning och praxis, och som ska gälla 
på lika villkor som för medborgare i 
värdmedlemsstaten.

Or. it

Ändringsförslag 137
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 16 – led 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 138
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – led 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 139
Raffaele Baldassarre

Förslag till direktiv
Artikel 16 – led 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it



PE467.317v02-00 56/68 AM\878249SV.doc

SV

Ändringsförslag 140
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till direktiv
Artikel 16 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De sociala förmåner som 
medlemsstaterna angett utgående från de 
grenar av den sociala tryggheten som 
anges i artikel 3 i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 883/2004.

Or. pl

Motivering

Social trygghet är en exklusiv behörighet för medlemsstaterna. Till detta kommer att det inte, 
till följd av arbetets säsongsbundna karaktär och de korta vistelsetiderna på någon 
medlemsstats territorium finns någon grund för att erkänna säsongsarbetare alla de sociala 
trygghetsförmåner som tillkommer medborgarna i en medlemsstat.

Ändringsförslag 141
Georges Bach

Förslag till direktiv
Artikel 16 – led 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Lika behandling som medborgarna i 
värdmedlemsstaten i fråga om:

utgår

Or. de

Ändringsförslag 142
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 16 – led 2 – inledningen



AM\878249SV.doc 57/68 PE467.317v02-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Lika behandling som medborgarna i 
värdmedlemsstaten i fråga om:

Lika behandling som medborgarna i 
värdmedlemsstaten gäller framför allt 
följande rättigheter:

Or. de

Ändringsförslag 143
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – led 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Lika behandling som medborgarna i 
värdmedlemsstaten i fråga om

Lika behandling som medborgarna i 
värdmedlemsstaten åtminstone men inte 
enbart i fråga om

Or. en

Ändringsförslag 144
Sari Essayah, Riikka Manner

Förslag till direktiv
Artikel 16 – led 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Lika behandling som medborgarna i 
värdmedlemsstaten i fråga om:

Lika behandling som medborgarna i 
värdmedlemsstaten åtminstone i fråga om

Or. en

Ändringsförslag 145
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 16 – led 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Föreningsfrihet och frihet att tillhöra en 
arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation 
eller någon annan organisation vars 
medlemmar utövar ett visst yrke, inklusive 
de rättigheter och förmåner som sådana 
organisationer tillhandahåller, bland annat 
rätten att förhandla om och ingå 
kollektivavtal och rätten att strejka och 
vidta fackliga stridsåtgärder, i enlighet 
med nationell lagstiftning och praxis i 
värdmedlemsstaten, dock utan att detta 
påverkar tillämpningen av nationella 
bestämmelser om allmän ordning och 
säkerhet.

Or. it

Ändringsförslag 146
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 16 – led 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Föreningsfrihet och frihet att tillhöra en 
arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation 
eller någon annan organisation vars 
medlemmar utövar ett visst yrke, inklusive 
rätten att delta i åtgärder med hjälp av 
vilka ingåendet av kollektivavtal 
eftersträvas, bland dem också 
strejkåtgärder, samt de förmåner som 
sådana organisationer tillhandahåller, utan 
att det påverkar tillämpningen av nationella 
bestämmelser om allmän ordning och 
säkerhet.

Or. de
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Ändringsförslag 147
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – led 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Föreningsfrihet och frihet att tillhöra en 
arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation 
eller någon annan organisation vars 
medlemmar utövar ett visst yrke, inklusive 
de rättigheter och förmåner som sådana 
organisationer tillhandahåller, bland annat 
rätten att förhandla om och ingå 
kollektivavtal och rätten att strejka och 
vidta fackliga stridsåtgärder, i enlighet 
med sådan nationell lagstiftning och 
praxis i värdmedlemsstaten som är 
förenlig med unionslagstiftningen, utan 
att det påverkar tillämpningen av nationella 
bestämmelser om allmän ordning och 
säkerhet.

Or. en

Ändringsförslag 148
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 16 – led 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Rätten till arbetsvägran när 
säsongsarbetaren sätts in som 
strejkbrytare.

Or. de

Ändringsförslag 149
Sari Essayah, Riikka Manner
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Förslag till direktiv
Artikel 16 – led 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Arbetsvillkor, inklusive lön och 
uppsägning samt krav på hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen.

Or. en

Motivering

Third country seasonal workers should be granted equal treatment with host country workers 
concerning all conditions of work. The EU Charter of Fundamental Rights (Article 15(3)) 
requires equal treatment of third country nationals with regard to working conditions. Equal 
treatment as regards terms and conditions of employment has also been guaranteed e.g. in the 
Blue Card Directive (Directive 2009/50/EC on the conditions of entry and residence of third-
country nationals for the purposes of highly qualified employment) and in the Single Permit 
Directive Proposal. The Commission proposal on the application of only generally applicable 
collective agreements would not allow the application to third country seasonal workers of 
any other collective agreement, such as a work place level agreement.

Ändringsförslag 150
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Förslag till direktiv
Artikel 16 – led 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Bestämmelser i nationell lagstiftning 
om de grenar av den sociala tryggheten 
som de definieras i artikel 3 i rådets 
förordning (EG) nr 883/2004.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 151
Sari Essayah, Riikka Manner

Förslag till direktiv
Artikel 16 – led 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Bestämmelser i nationell lagstiftning om 
de grenar av den sociala tryggheten som de 
definieras i artikel 3 i rådets förordning 
(EG) nr 883/2004.

b) Bestämmelser i nationell lagstiftning om 
de grenar av den sociala tryggheten som de 
definieras i artikel 3 i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 883/2004, 
utan att det påverkar medlemsstaternas 
rättighet att fastställa kriterier för 
berättigandet till boendebaserade 
förmåner.

Or. en

Motivering

Seasonal work is, by definition, temporary by its nature and seasonal workers are not 
entering a Member State with a purpose to settle therein on a permanent basis. A seasonal 
worker enters the country where he/she is employed as a seasonal worker on a temporary 
basis and will not fulfil the criteria of residence laid down in the national legislation for 
granting residence based social security benefits. The directive should allow that the national 
residence requirement may continue to be applied at least where granting of certain residence 
based benefits such as family benefits is concerned.

Ändringsförslag 152
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Artikel 16 – led 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Bestämmelser i nationell lagstiftning om 
de grenar av den sociala tryggheten som de 
definieras i artikel 3 i rådets förordning 
(EG) nr 883/2004.

b) Bestämmelser i nationell lagstiftning om 
de grenar av den sociala tryggheten som de 
definieras i artikel 3.1 aa i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 883/2004. Lika behandling gäller 
inte familjeförmåner eftersom
medlemsstaterna måste ha som mål att i 
första hand stödja familjer som är 
varaktigt bosatta inom EU.

Or. de
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Ändringsförslag 153
Georges Bach

Förslag till direktiv
Artikel 16 – led 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Utbetalning av lagstadgad pension 
grundad på arbetstagarens tidigare 
anställning på samma villkor som 
medborgare i den berörda medlemsstaten 
när dessa flyttar till ett tredjeland.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 154
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – led 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Utbetalning av semesterersättning.

Or. en

Ändringsförslag 155
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – led 2 – led c – led i (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Säsongsarbetare som återvänder eller 
flyttar till ett tredjeland eller efterlevande 
till sådana säsongsarbetare med härledda 
rättigheter från dem ska i händelse av 
ålderdom, arbetsoförmåga och dödsfall få 
lagstadgade pensioner utgående från 
arbetstagarens tidigare anställning, vilka 
förvärvats i enlighet med artikel 3 i 
förordning (EG) nr 883/2004, varvid 



AM\878249SV.doc 63/68 PE467.317v02-00

SV

pensionsvillkoren och pensionsbeloppen 
ska vara samma som för medborgare i de 
berörda medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 156
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – led 2 – led c– led ii (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Säsongsarbetare bör utan 
diskriminering få ta del av det sociala 
trygghetssystemet på arbetsplatsen, liksom 
andra unionsmedborgare som arbetar i 
denna medlemsstat i enlighet med 
förordning (EG) nr 883/2004.

Or. en

Ändringsförslag 157
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – led 2 – led c – led iii (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Medlemsstaterna ska inrätta 
mekanismer så att tredjelandsmedborgare 
som återvänder eller flyttar till ett 
tredjeland får ut de förmåner som de kan 
ha rätt till, till exempel för att de skadats i 
arbetet eller för att de inte hunnit ta ut all 
innestående semester, samt får tillbaka 
sådana inbetalningar till det sociala 
trygghetssystemet vilka inte gett eller 
kommer att ge upphov till några 
rättigheter, vare sig enligt nationella lagar 
och andra författningar eller 
internationella ordningar.
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Or. en

Ändringsförslag 158
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 16 – led 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Tillgång till varor och tjänster och 
leveranser av allmänt tillgängliga varor och 
tjänster, förutom bostads- och 
rådgivningstjänster som erbjuds av 
arbetsförmedlingar.

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

Or. de

Ändringsförslag 159
Georges Bach

Förslag till direktiv
Artikel 16 – led 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Tillgång till varor och tjänster och 
leveranser av allmänt tillgängliga varor och 
tjänster, förutom bostads- och 
rådgivningstjänster som erbjuds av 
arbetsförmedlingar.

d) Tillgång till varor och tjänster och 
leveranser av allmänt tillgängliga varor och 
tjänster, i enlighet med nationell 
lagstiftning.

Or. de

Ändringsförslag 160
Sari Essayah, Riikka Manner

Förslag till direktiv
Artikel 16 – led 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Tillgång till varor och tjänster och d) Tillgång till varor och tjänster och 
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leveranser av allmänt tillgängliga varor och 
tjänster, förutom bostads- och 
rådgivningstjänster som erbjuds av 
arbetsförmedlingar.

leveranser av allmänt tillgängliga varor och 
tjänster, förutom allmännyttiga bostäder
och tjänster som erbjuds av 
arbetsförmedlingar.

Or. en

Motivering

Säsongsarbetare från tredjeländer kommer in på unionens arbetsmarknad bara för en kort 
tid. Deras arbetstillstånd ger dem inte rätt att ta emot andra lediga arbeten i 
värdmedlemsstaten. Därför bör de inte behandlas lika i fråga om rådgivningstjänster eller 
andra tjänster från den offentliga arbetsförmedlingens sida, vilka i första hand tar sikte på att 
främja sysselsättningen på värdmedlemsstatens arbetsmarknad.

Ändringsförslag 161
Thomas Händel, Cornelia Ernst

Förslag till direktiv
Artikel 16 – led 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Rätten att effektivt genomdriva 
rättigheterna enligt detta direktiv genom 
att i fråga om arbetsgivaren besvära sig 
hos de behöriga myndigheterna och/eller 
ingå med klagomål till behörig domstol, 
antingen själv eller genom tredje part, 
såsom arbetstagarorganisationer, i 
enlighet med gällande bestämmelser i 
nationell lagstiftning. Medlemsstaterna 
ska inrätta effektiva mekanismer för att 
trygga dessa rättigheter.

Or. de

Ändringsförslag 162
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 16 – led 2a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Återbetalningar som ska göras av 
arbetsgivaren. Vid överträdelser av 
artikel 3 ska arbetsgivaren betala:
a) all innestående ersättning till 
tredjelandsmedborgare,
b) alla obetalda skatter och socialavgifter, 
också relevanta straffavgifter.

Or. en

Ändringsförslag 163
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Article 16a
Övervakning och inspektioner

1. Medlemsstaterna ska se till att lämpliga 
och effektiva övervakningsmekanismer 
införs och att adekvata inspektioner 
genomförs på deras territorium av de 
behöriga nationella myndigheterna och 
att organisationer som företräder 
arbetstagarnas intressen har tillträde till 
arbetsplatserna och bostäderna, om dessa 
tillhandahålls av arbetsgivaren, för att 
förvissa sig om att bestämmelserna i detta 
direktiv, särskilt om rättigheter, 
arbetsvillkor och boende, respekteras fullt 
ut under säsongsarbetarnas hela vistelse i 
den berörda medlemsstaten.
2. Medlemsstaterna ska se till att minst 
20 procent av alla företag som anställer 
säsongsarbetare på deras territorium 
inspekteras varje år.
3. Valet av vilka företag som ska 
inspekteras ska grunda sig på en 
riskbedömning som ska göras av 
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medlemsstatens behöriga myndigheter, 
varvid hänsyn ska tas bland annat till 
vilken bransch företaget verkar inom och 
till eventuella tidigare fall av 
överträdelser.

Or. en

Ändringsförslag 164
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17a
Underleverantörer

Om arbetsgivaren är en underleverantör 
ska medlemsstaterna se till att 
huvudentreprenören och eventuella 
mellanliggande underleverantörer åläggs 
betala
a) eventuella straffavgifter som påförts i 
enlighet med relevant artikel i detta 
direktiv,
b) eventuella återbetalningar som ska 
göras enligt detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 165
Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 17b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17b
Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att en arbetsgivare 
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som inte följer normerna för arbetsvillkor 
och boende i förekommande fall också 
kan
a) gå miste om rätten till offentliga 
förmåner, stöd eller subventioner i högst 
fem år,
b) gå miste om rätten att delta i offentliga 
anbudsinfordringar i högst fem år,
c) återkrävas på alla offentliga förmåner, 
stöd eller subventioner, inklusive av 
medlemsstaterna förvaltat EU-stöd, som 
beviljats arbetsgivaren, framför allt stöd 
som mottagits via den gemensamma 
jordbrukspolitiken,
d) få de anläggningar som använts för 
begående av överträdelsen stängda, 
antingen tillfälligt eller för alltid.

Or. en


