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Ändringsförslag 59
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 53.1 och 62,

med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionen, särskilt artikel 3.3, 
och fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, särskilt artiklarna 26.2, 45, 
46, 53.1 och 62,

Or. en

Ändringsförslag 60
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 53.1 och 62,

med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 53.1, 62, 151 och 153,

Or. en

Ändringsförslag 61
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 53.1 och 62,

med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt 
artiklarna 53.1, 62, 151 och 153,

Or. de
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Ändringsförslag 62
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Pervenche Berès, Sergio Gaetano 
Cofferati

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande 
rättigheterna, särskilt artiklarna 15, 21 
och 28,

Or. en

Ändringsförslag 63
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande 
rättigheterna, särskilt artiklarna 15 
och 16,

Or. fr

Ändringsförslag 64
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande 
rättigheterna,
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Or. en

Ändringsförslag 65
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Fri rörlighet för arbetstagare, 
etableringsfrihet och frihet att 
tillhandahålla tjänster hör i enlighet med 
fördraget till de grundläggande principerna 
på den inre marknaden i EU. Unionen ser 
till att dessa principer omsätts i praktiken i 
syfte att garantera lika konkurrensvillkor 
för företag och respekt för arbetstagares 
rättigheter.

(1) I enlighet med artikel 3.3 i 
EUF-fördraget är den inre marknaden 
inte ett mål i sig, utan ett instrument för 
att uppnå sociala framsteg. Fri rörlighet 
för arbetstagare, etableringsfrihet och frihet 
att tillhandahålla tjänster hör till de 
grundläggande principerna på den inre 
marknaden. Unionen ser till att dessa 
principer omsätts i praktiken genom 
lagstiftning och åtgärder i syfte att 
garantera arbetstagarnas rättigheter och
lika konkurrensvillkor för företag.

Or. en

Ändringsförslag 66
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Fri rörlighet för arbetstagare innebär att 
alla medborgare har rätt att fritt flytta till 
en annan medlemsstat för att arbeta och bo 
där, och att de inte får diskrimineras i fråga 
om sysselsättning, lön eller andra 
arbetsvillkor jämfört med medborgare i den 
berörda medlemsstaten. Friheten att 
tillhandahålla tjänster däremot innebär att 
företag har rätt att tillhandahålla tjänster i 
en annan medlemsstat och i detta syfte 

(2) Fri rörlighet för arbetstagare innebär att 
alla medborgare har rätt att fritt flytta till 
en annan medlemsstat för att arbeta och bo 
där, och att de inte får diskrimineras i fråga 
om sysselsättning, lön eller andra 
arbetsvillkor jämfört med medborgare i den 
berörda medlemsstaten. Den fria 
rörligheten för arbetstagare måste dock 
ställas mot friheten att tillhandahålla 
tjänster, som innebär att företag har rätt att 
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tillfälligt sända ut (utstationera) sina 
anställda för att utföra de nödvändiga 
uppgifterna.

tillhandahålla tjänster i en annan 
medlemsstat och i detta syfte tillfälligt 
sända ut (”utstationera”) sina anställda för 
att utföra de nödvändiga uppgifterna. För 
både företag och arbetstagare måste 
denna utstationering ske utan att man 
bryter mot bestämmelser om 
icke-diskriminerande behandling i 
artiklarna 45.2 och 49 i EUF-fördraget.

Or. en

Ändringsförslag 67
Phil Bennion

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Fri rörlighet för arbetstagare innebär att 
alla medborgare har rätt att fritt flytta till 
en annan medlemsstat för att arbeta och bo 
där, och att de inte får diskrimineras i fråga 
om sysselsättning, lön eller andra 
arbetsvillkor jämfört med medborgare i den 
berörda medlemsstaten. Friheten att 
tillhandahålla tjänster däremot innebär att 
företag har rätt att tillhandahålla tjänster i 
en annan medlemsstat och i detta syfte 
tillfälligt sända ut (utstationera) sina 
anställda för att utföra de nödvändiga 
uppgifterna.

(2) Fri rörlighet för arbetstagare innebär att 
alla medborgare har rätt att fritt flytta till 
en annan medlemsstat för att arbeta och bo 
där, och att de inte får diskrimineras i fråga 
om sysselsättning, lön eller andra 
arbetsvillkor jämfört med medborgare i den 
berörda medlemsstaten. Denna rätt till fri 
rörlighet skiljer sig från friheten att 
tillhandahålla tjänster, som innebär att 
företag har rätt att tillhandahålla tjänster i 
en annan medlemsstat och i detta syfte 
tillfälligt sända ut (utstationera) sina 
anställda för att utföra de nödvändiga 
uppgifterna.

Or. en

Motivering

Både friheten att tillhandahålla tjänster och medborgarnas rätt till fri rörlighet för att kunna 
arbeta och bo var som helst i unionen är centrala för att den inre marknaden ska fungera. 
För detta direktivs syfte är det avgörande att skilja dessa rättigheter åt så att utstationerade 
arbetstagare kan åtnjuta alla rättigheter och allt skydd som anges i fördraget, samtidigt som 
man ser till att den inre marknaden fungerar smidigt och rättvist vad gäller företag och 
konkurrens.
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Ändringsförslag 68
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Den fria rörligheten för arbetstagare 
innebär att arbetstagare inte får 
diskrimineras. Friheten att tillhandahålla 
tjänster ger företag rätt att tillhandahålla 
tjänster i andra medlemsstater utan att 
diskrimineras. Arbetstagarnas rättigheter 
är underordnade friheten att 
tillhandahålla tjänster. I stället för 
likabehandling gäller då endast 
minimikraven. 

Or. de

Ändringsförslag 69
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) Skyddsfunktionen vid utstationering 
får i praktiken ofta motsatt effekt. 
Arbetstagare skyddas inte längre från att 
utnyttjas vid utstationering. 
Utstationering sker eftersom 
arbetstagarna endast får minimivillkor 
i stället för lika lön och arbetsvillkor. Det 
finns en uppsjö olika konstruktioner för 
detta. Äkta utstationeringar undergrävs 
genom skenbart egenföretagande. Fri 
rörlighet av arbetstagare ersätts på ett 
bedrägligt sätt med skenbar 
utstationering, ofta i kombination med 
uthyrning av arbetskraft, ofta även med 
tredjelandskonstruktioner och 
brevlådeföretag. Samtidigt undergrävs 
fackföreningarnas grundläggande princip 
om ”lika lön för lika arbete” genom att 
utstationerade arbetstagare får lägre lön 
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för samma arbete på samma plats. Detta 
skadar Europas välstånd, sociala fred, 
demokrati och trovärdighet. 

Or. de

Ändringsförslag 70
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) För att en verklig utstationering ska 
föreligga måste arbetstagaren vara 
stadigvarande anställd hos 
tjänsteleverantören före, under och efter 
utstationeringsperioden, och inte 
anställas endast för att utstationeras.

Or. en

Ändringsförslag 71
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2b) Om en utstationerad arbetstagare 
ersätter en annan utstationerad 
arbetstagare eller om samma 
utstationerade arbetstagare eller en 
annan utstationerad arbetstagare under 
flera perioder innehaft tjänsten på 
uppdrag av samma tjänsteleverantör i 
snabb följd och om dessa på varandra 
följande anställningsavtal uppgår till 
12 månader ska detta inte anses utgöra 
utstationering enligt artikel 3.6 i 
direktiv 96/71/EG.

Or. en
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Ändringsförslag 72
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) När det gäller arbetstagare som 
tillfälligt sänds ut för att arbeta i en annan 
medlemsstat än den där de vanligtvis utför 
sitt arbete i syfte att tillhandahålla en tjänst 
fastställs det i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 96/71/EG av den 
16 december 1996 om utstationering av 
arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster tydligt vilka 
grundläggande arbets- och 
anställningsvillkor tjänsteleverantören i 
den mottagande medlemsstaten måste följa 
för att de berörda utstationerade 
arbetstagarnas minimiskydd ska tryggas.

(3) När det gäller arbetstagare som 
tillfälligt sänds ut för att arbeta i en annan 
medlemsstat än den där de vanligtvis utför 
sitt arbete i syfte att tillhandahålla en tjänst 
fastställs det i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 96/71/EG av den 
16 december 1996 om utstationering av 
arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster tydligt vilka 
grundläggande arbets- och 
anställningsvillkor tjänsteleverantören i 
den mottagande medlemsstaten måste följa 
för att de berörda utstationerade 
arbetstagarnas minimiskydd ska tryggas. 
Eftersom den tillämpning som hittills 
gjorts inte uppfyllt direktivets 
skyddsfunktion och eftersom en 
förbättring endast kan uppnås om 
arbetstagare som tillhandahåller sina 
tjänster i samma medlemsstat inte blir 
diskriminerade, kan detta direktiv, som 
syftar till att genomföra 
direktiv 96/71/EG, endast förbättra 
situationen tillfälligt.

Or. de

Ändringsförslag 73
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) När det gäller arbetstagare som 
tillfälligt sänds ut för att arbeta i en annan 
medlemsstat än den där de vanligtvis utför 

(3) När det gäller arbetstagare som 
tillfälligt sänds ut för att arbeta i en annan 
medlemsstat än den där de vanligtvis utför 
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sitt arbete i syfte att tillhandahålla en tjänst 
fastställs det i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 96/71/EG av den 
16 december 1996 om utstationering av 
arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster tydligt vilka 
grundläggande arbets- och 
anställningsvillkor tjänsteleverantören i 
den mottagande medlemsstaten måste följa 
för att de berörda utstationerade 
arbetstagarnas minimiskydd ska tryggas.

sitt arbete i syfte att tillhandahålla en tjänst 
fastställs det i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 96/71/EG av den 
16 december 1996 om utstationering av 
arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster tydligt vilka 
grundläggande arbets- och 
anställningsvillkor tjänsteleverantören i 
den mottagande medlemsstaten måste följa 
för att de berörda utstationerade 
arbetstagarnas minimiskydd ska tryggas. 
Detta direktiv och direktiv 96/71/EG 
hindrar inte att lagliga eller kollektivt 
avtalade standarder ger de utstationerade 
arbetstagarna förmånligare villkor, så 
länge som likabehandling och 
icke-diskriminering av lokala och 
utländska företag och arbetstagare 
garanteras. Detta genomförandedirektiv 
syftar till att förbättra tillämpningen av 
direktiv 96/71/EG med fullt iakttagande 
av artiklarna 53.1, 62, 45.1, 45.2, och 26.2 
i EUF-fördraget samt 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 74
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) När det gäller arbetstagare som 
tillfälligt sänds ut för att arbeta i en annan 
medlemsstat än den där de vanligtvis utför 
sitt arbete i syfte att tillhandahålla en tjänst 
fastställs det i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 96/71/EG av den 
16 december 1996 om utstationering av 

(3) När det gäller arbetstagare som 
tillfälligt sänds ut för att arbeta i en annan 
medlemsstat än den där de vanligtvis utför 
sitt arbete i syfte att tillhandahålla en tjänst 
fastställs det i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 96/71/EG av den 
16 december 1996 om utstationering av 
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arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster tydligt vilka 
grundläggande arbets- och 
anställningsvillkor tjänsteleverantören i 
den mottagande medlemsstaten måste följa 
för att de berörda utstationerade 
arbetstagarnas minimiskydd ska tryggas.

arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster tydligt vilka 
grundläggande arbets- och 
anställningsvillkor tjänsteleverantören i 
den mottagande medlemsstaten minst
måste följa för att de berörda utstationerade 
arbetstagarnas minimiskydd ska tryggas.

Or. en

Ändringsförslag 75
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Detta direktiv syftar till en bättre 
efterlevnad av direktiv 96/71/EG. Därför 
bör bestämmelserna i detta direktiv 
tillämpas utan att det påverkar 
artiklarna 4 och 5 i direktiv 96/71/EG.

Or. en

Ändringsförslag 76
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Detta direktiv syftar till en bättre 
efterlevnad av direktiv 96/71/EG. Därför 
ska bestämmelsen i detta direktiv 
tillämpas utan att det påverkar 
bestämmelserna i direktiv 96/71/EG.

Or. en
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Ändringsförslag 77
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) En verklig utstationering 
kännetecknas framför allt av att de 
berörda arbetstagarna inte söker tillträde 
till arbetsmarknaden i den 
värdmedlemsstat som de utstationeras till.

Or. en

Ändringsförslag 78
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) En verklig utstationering 
kännetecknas framför allt av att de 
berörda arbetstagarna inte söker 
permanent tillträde till arbetsmarknaden i 
den värdmedlemsstat som de utstationeras 
till.

Or. en

Ändringsförslag 79
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Frédéric Daerden, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Skäl 3c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3c) Vid bristande efterlevnad, till 
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exempel om det visar sig att en 
arbetstagare inte är verkligt utstationerad, 
ska det aktuella företaget omfattas av 
relevant tillämplig lagstiftning i det land 
där utstationeringen sker, och alla 
personer som har utstationerats av det 
berörda företaget ska betraktas som 
arbetstagare som utövar sin fria rörlighet 
inom unionen.

Or. en

Ändringsförslag 80
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att motverka och hindra att företag 
missbrukar eller kringgår de gällande 
bestämmelserna genom att på ett oegentligt 
eller bedrägligt sätt utnyttja friheten att 
tillhandahålla tjänster enligt fördraget eller 
tillämpningen av direktiv 96/71/EG bör 
genomförandet och kontrollen av 
begreppet utstationering förbättras.

(4) För att motverka och hindra att företag 
missbrukar eller kringgår de gällande 
bestämmelserna genom att på ett oegentligt 
eller bedrägligt sätt utnyttja friheten att 
tillhandahålla tjänster enligt fördraget eller 
tillämpningen av direktiv 96/71/EG bör 
genomförandet och kontrollen av 
begreppet utstationering förbättras. Det 
viktigaste verktyget är kontroller av 
efterlevnaden av minimiarbetsvillkoren, 
så att man på ett effektivt sätt kan 
förhindra svartarbete. Medlemsstaterna 
får inte under några omständigheter 
begränsas i sina kontroller, eftersom 
efterlevnaden av direktiv 96/71/EG i så 
fall inte kan garanteras.

Or. de

Ändringsförslag 81
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att motverka och hindra att företag (4) För att motverka och hindra att företag 
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missbrukar eller kringgår de gällande 
bestämmelserna genom att på ett oegentligt 
eller bedrägligt sätt utnyttja friheten att 
tillhandahålla tjänster enligt fördraget eller 
tillämpningen av direktiv 96/71/EG bör 
genomförandet och kontrollen av 
begreppet utstationering förbättras.

missbrukar eller kringgår de gällande 
bestämmelserna genom att på ett oegentligt 
eller bedrägligt sätt utnyttja friheten att 
tillhandahålla tjänster enligt fördraget eller 
tillämpningen av direktiv 96/71/EG bör 
genomförandet och kontrollen av 
begreppet utstationering vara verkställbart
och förbättras, och kringgående av 
reglerna måste bestraffas, särskilt när det 
gäller arbets- och anställningsvillkor.

Or. en

Ändringsförslag 82
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att motverka och hindra att företag 
missbrukar eller kringgår de gällande 
bestämmelserna genom att på ett oegentligt 
eller bedrägligt sätt utnyttja friheten att 
tillhandahålla tjänster enligt fördraget eller 
tillämpningen av direktiv 96/71/EG bör 
genomförandet och kontrollen av 
begreppet utstationering förbättras.

(4) För att motverka och hindra att företag 
missbrukar eller kringgår de gällande 
bestämmelserna genom att på ett oegentligt 
eller bedrägligt sätt utnyttja friheten att 
tillhandahålla tjänster enligt fördraget eller 
tillämpningen av direktiv 96/71/EG bör 
genomförandet och kontrollen av 
begreppet utstationering förbättras, med 
beaktande av proportionalitetsprincipen 
och principen om icke-diskriminering.

Or. en

Ändringsförslag 83
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati 

Förslag till direktiv
Skäl 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) För att motverka och hindra att företag 
missbrukar eller kringgår de gällande 
bestämmelserna genom att på ett oegentligt 
eller bedrägligt sätt utnyttja friheten att 
tillhandahålla tjänster enligt fördraget eller 
tillämpningen av direktiv 96/71/EG bör 
genomförandet och kontrollen av 
begreppet utstationering förbättras.

(4) För att motverka och hindra att företag 
missbrukar eller kringgår de gällande 
bestämmelserna genom att på ett oegentligt 
eller bedrägligt sätt utnyttja friheten att 
tillhandahålla tjänster enligt fördraget eller 
tillämpningen av direktiv 96/71/EG bör 
genomförandet och kontrollen av 
begreppet utstationering förbättras, och 
risken för inkonsekvent tillämpning av 
EU-lagstiftningen måste minskas.

Or. en

Ändringsförslag 84
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Om direktivet inte tillämpas, till 
exempel om det bedöms att det inte 
föreligger någon faktisk utstationering för 
en arbetstagare, gäller den relevanta 
lagstiftningen för företaget i det land där 
tjänsten tillhandahålls.

Or. de

Ändringsförslag 85
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Vid bristande efterlevnad, till 
exempel om det visar sig att en 
arbetstagare inte är verkligt utstationerad, 
ska det aktuella företaget omfattas av 
relevant tillämplig lagstiftning i det land 
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där tjänsten tillhandahålls, och alla 
personer som har utstationerats av det 
berörda företaget ska betraktas som 
arbetstagare som utövar sin fria rörlighet 
inom unionen.

Or. en

Ändringsförslag 86
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Alla åtgärder som införs genom detta 
direktiv måste vara motiverade, 
proportionerliga och 
icke-diskriminerande så att de inte 
orsakar administrativa bördor och 
hämmar möjligheten för företag, särskilt 
små och medelstora företag, att skapa nya 
arbetstillfällen, samtidigt som de måste 
skydda utstationerade arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 87
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) De kriterier som måste uppfyllas för att 
en arbetstagare ska anses vara tillfälligt 
utstationerad, bland annat att arbetsgivaren 
ska ha en väsentlig anknytning till den 
medlemsstat från vilken arbetstagaren 
utstationeras, samt förhållandet mellan 
direktiv 96/71/EG och förordning (EG) 

(5) De kriterier som måste uppfyllas för att 
en arbetstagare ska anses vara tillfälligt 
utstationerad, bland annat att arbetsgivaren 
ska ha en väsentlig anknytning till den 
medlemsstat från vilken arbetstagaren 
utstationeras, samt förhållandet mellan 
artiklarna 45, 46 och 49 i EUF-fördraget,
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nr 593/2008 om tillämplig lag för 
avtalsförpliktelser (nedan kallad 
Rom I-förordningen), måste klargöras 
ytterligare.

direktiv 96/71/EG och förordning (EG) 
nr 593/2008 om tillämplig lag för 
avtalsförpliktelser (nedan kallad 
Rom I-förordningen), måste klargöras 
ytterligare.

Or. en

Ändringsförslag 88
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Liksom direktiv 96/71/EG bör detta 
direktiv inte påverka tillämpningen av den 
lagstiftning som i enlighet med artikel 8 i 
Rom I-förordningen gäller för enskilda 
anställningsavtal, eller tillämpningen av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om 
samordning av de sociala 
trygghetssystemen och av
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 987/2009 av den 
16 september 2009 om 
tillämpningsbestämmelser till förordning 
(EG) nr 883/2004 om samordning av de 
sociala trygghetssystemen.

(6) Liksom direktiv 96/71/EG bör detta 
direktiv inte påverka tillämpningen av den 
lagstiftning som i enlighet med artikel 8 i 
Rom I-förordningen gäller för enskilda 
anställningsavtal, eller tillämpningen av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om 
samordning av de sociala 
trygghetssystemen, Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av 
den 16 september 2009 om 
tillämpningsbestämmelser till förordning 
(EG) nr 883/2004 om samordning av de 
sociala trygghetssystemen och av
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 465/2012 av den 
22 maj 2012 samt artiklarna 45 och 46 i 
EUF-fördraget. Bestämmelserna i detta 
direktiv påverkar inte de medlemsstater 
som föreskriver förmånligare villkor för 
utstationerade arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 89
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Liksom direktiv 96/71/EG bör detta 
direktiv inte påverka tillämpningen av den 
lagstiftning som i enlighet med artikel 8 i 
Rom I-förordningen gäller för enskilda 
anställningsavtal, eller tillämpningen av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om 
samordning av de sociala 
trygghetssystemen och av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 987/2009 av den 
16 september 2009 om 
tillämpningsbestämmelser till förordning 
(EG) nr 883/2004 om samordning av de 
sociala trygghetssystemen.

(6) Liksom direktiv 96/71/EG bör detta 
direktiv inte påverka tillämpningen av den 
lagstiftning som i enlighet med artikel 8 i 
Rom I-förordningen gäller för enskilda 
anställningsavtal, eller tillämpningen av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om 
samordning av de sociala 
trygghetssystemen och av 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 987/2009 av den 
16 september 2009 om 
tillämpningsbestämmelser till förordning 
(EG) nr 883/2004 om samordning av de 
sociala trygghetssystemen eller 
artiklarna 45 och 46 i EUF-fördraget.
Bestämmelserna i detta direktiv påverkar 
inte de medlemsstater som föreskriver och 
tillämpar förmånligare villkor för 
utstationerade arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 90
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) De behöriga myndigheterna ska göra 
en samlad bedömning av alla faktiska 
omständigheter för att avgöra om en 
arbetstagare verkligen är utstationerad. 
Om bevis inte kan lämnas ska de berörda 
medlemsstaterna samarbeta nära med 
varandra för att på grundval av 
Rom I-konventionen välja tillämplig 
lagstiftning för anställningsavtalet.
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Or. en

Ändringsförslag 91
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) I fördraget anges tydligt att mångfalden 
i de nationella systemen för 
arbetsmarknadsrelationer samt 
arbetsmarknadens parters självständighet 
ska respekteras.

(7) I fördraget anges tydligt att mångfalden 
i de nationella systemen för 
arbetsmarknadsrelationer samt 
arbetsmarknadens parters självständighet 
ska respekteras. Dessa system undergrävs 
emellertid av att direktiv 96/71/EG 
missbrukas. Enda sättet att få missbruket 
att upphöra är genom att tillämpa den 
grundläggande principen om ”lika lön för 
lika arbete” på en motsvarande 
arbetsplats om inte lönen i landet som 
arbetstagaren kommer från är lägre. Då 
måste denna gälla. Rättvisa villkor och 
icke-diskriminering gäller nämligen inte 
bara för företag utan även för 
arbetstagare.

Or. de

Ändringsförslag 92
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) I fördraget anges tydligt att mångfalden 
i de nationella systemen för 
arbetsmarknadsrelationer samt 
arbetsmarknadens parters självständighet 
ska respekteras.

(7) I fördraget anges tydligt att mångfalden 
i de nationella systemen för 
arbetsmarknadsrelationer samt 
arbetsmarknadens parters självständighet 
ska respekteras. Denna respekt måste 
överföras till bestämmelser som gör det 
möjligt för medlemsstaterna att i enlighet 
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med sin nationella lagstiftning och praxis 
använda en rad olika system för att 
garantera kontrollen och efterlevnaden av 
direktiv 96/71/EG och detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 93
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) De fackliga organisationerna har en 
viktig roll när arbetstagare utstationeras 
för att tillhandahålla tjänster, eftersom 
arbetsmarknadens parter i enlighet med 
nationell lagstiftning och/eller praxis kan 
fastställa de tillämpliga minimilönerna
(parallellt med eller som alternativ).

(8) I detta direktiv och i direktiv 96/71/EG 
respekteras de olika nationella systemen 
för relationerna mellan 
arbetsmarknadens parter och erkänns den 
viktiga roll som kollektiva förhandlingar 
spelar. Detta innefattar rätt för 
fackföreningar att delta i rättsliga och 
administrativa förfaranden på 
arbetstagarens vägnar och vid behov 
kontrollera och utöva tillsyn av 
arbetsförhållandena.

Or. en

Ändringsförslag 94
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) De fackliga organisationerna har en 
viktig roll när arbetstagare utstationeras 
för att tillhandahålla tjänster, eftersom 
arbetsmarknadens parter i enlighet med 
nationell lagstiftning och/eller praxis kan 
fastställa de tillämpliga minimilönerna 
(parallellt med eller som alternativ).

(8) Detta direktiv och direktiv 96/71/EG 
får inte inkräkta på nationella system för 
relationerna mellan arbetsmarknadens 
parter och system för kollektiva 
förhandlingar.
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Or. en

Ändringsförslag 95
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) De fackliga organisationerna har en 
viktig roll när arbetstagare utstationeras för 
att tillhandahålla tjänster, eftersom 
arbetsmarknadens parter i enlighet med 
nationell lagstiftning och/eller praxis kan 
fastställa de tillämpliga minimilönerna 
(parallellt med eller som alternativ).

(8) Arbetsmarknadens parter har en viktig 
roll när arbetstagare utstationeras för att 
tillhandahålla tjänster, eftersom de i 
enlighet med nationell lagstiftning 
och/eller praxis kan fastställa de tillämpliga 
minimilönerna (parallellt med eller som 
alternativ). Denna rätt medför ett ansvar 
att anmäla och informera om 
ovannämnda minimilöner.

Or. en

Ändringsförslag 96
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) De fackliga organisationerna har en 
viktig roll när arbetstagare utstationeras för 
att tillhandahålla tjänster, eftersom
arbetsmarknadens parter i enlighet med 
nationell lagstiftning och/eller praxis kan 
fastställa de tillämpliga minimilönerna
(parallellt med eller som alternativ).

(8) Arbetsmarknadens parter har en viktig 
roll när arbetstagare utstationeras för att 
tillhandahålla tjänster, eftersom de i 
enlighet med nationell lagstiftning 
och/eller praxis kan fastställa de tillämpliga 
minimilönerna (parallellt med eller som 
alternativ). Denna rättighet bör knytas till 
en skyldighet att meddela minimilönen 
och informera om denna.

Or. cs
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Ändringsförslag 97
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) De fackliga organisationerna har en 
viktig roll när arbetstagare utstationeras för 
att tillhandahålla tjänster, eftersom 
arbetsmarknadens parter i enlighet med 
nationell lagstiftning och/eller praxis kan 
fastställa de tillämpliga minimilönerna 
(parallellt med eller som alternativ).

(8) De fackliga organisationerna har i flera 
medlemsstater en viktig roll när 
arbetstagare utstationeras för att 
tillhandahålla tjänster, eftersom 
arbetsmarknadens parter i enlighet med 
nationell lagstiftning och/eller praxis kan 
fastställa de tillämpliga minimilönerna 
(parallellt med eller som alternativ).

Or. de

Ändringsförslag 98
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Medlemsstaternas 
kontrollmyndigheter får den viktigaste 
rollen vid genomförandet av 
direktiv 96/71/EG. Svartarbete kan endast 
motverkas genom effektiva och 
ändamålsenliga kontroller av hur 
minimiarbetsvillkoren efterlevs. 
Medlemsstaterna får under inga 
omständigheter begränsas i sina 
kontroller.

Or. de

Ändringsförslag 99
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati
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Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att se till att utstationerade 
arbetstagare får regelrätt lön bör eventuella 
ersättningar som hör ihop med 
utstationeringen och som kan anses utgöra 
en del av minimilönen endast dras av från 
lönen om detta föreskrivs i nationell 
lagstiftning eller kollektivavtal eller om det 
är brukligt i värdmedlemsstaten.

(9) För att se till att utstationerade 
arbetstagare får regelrätt lön bör 
ersättningar som hör ihop med 
utstationeringen och som kan anses utgöra 
en del av minimilönen enligt nationell 
lagstiftning eller kollektivavtal eller om det 
är brukligt i den medlemsstat som 
utstationeringen sker till. Ersättningar 
som hör ihop med utstationering bör 
beaktas om de betalas i form av 
timersättning, oavsett omständigheterna 
kring det utförda arbetet. Ersättningar för 
faktiska utgifter i samband med 
utstationeringen, som utgifter för resor, 
kost och logi, bör däremot inte beaktas, 
eftersom arbetsgivaren är skyldig att 
ersätta sådana utgifter.

Or. en

Ändringsförslag 100
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Arkadiusz 
Tomasz Bratkowski

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att se till att utstationerade 
arbetstagare får regelrätt lön bör eventuella 
ersättningar som hör ihop med 
utstationeringen och som kan anses utgöra 
en del av minimilönen endast dras av från 
lönen om detta föreskrivs i nationell 
lagstiftning eller kollektivavtal eller om det 
är brukligt i värdmedlemsstaten.

(9) För att se till att utstationerade 
arbetstagare får regelrätt lön bör eventuella 
ersättningar som hör ihop med 
utstationeringen och som kan anses utgöra 
en del av minimilönen endast dras av från 
lönen om detta föreskrivs i nationell 
lagstiftning eller kollektivavtal eller om det 
är brukligt i värdmedlemsstaten.

Det är etableringsmedlemsstatens sak att i 
sin nationella lagstiftning fastställa 
huruvida arbetsgivaren är skyldig att 
betala för eller ersätta kostnader för resor, 
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kost och logi. Om dessa utgifter ingår i 
minimilönen ska däremot 
värdmedlemsstatens lagstiftning gälla.

Or. en

Ändringsförslag 101
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergia Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Detta direktiv, direktiv 96/71/EG och 
direktiv 2008/104/EG bör garantera att 
arbetstagare som hyrs ut av 
personaluthyrningsföretag som samtidigt 
är utstationerade arbetstagare åtnjuter de 
förmånligaste arbets- och 
anställningsvillkoren.

Or. en

Ändringsförslag 102
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Ett korrekt genomförande och en 
effektiv efterlevnad är grundläggande för 
skyddet av utstationerade arbetstagares 
rättigheter, medan bristande efterlevnad 
kan innebära att de unionsbestämmelser 
som ska tillämpas på detta område inte får 
avsedd verkan. Det är därför mycket viktigt 
att kommissionen och medlemsstaterna har 
ett nära samarbete, samtidigt som man inte 
får glömma yrkesinspektionernas och 
arbetsmarknadens parters betydelse.

(10) Ett korrekt genomförande och en 
effektiv efterlevnad är grundläggande för 
skyddet av utstationerade arbetstagares 
rättigheter, medan bristande efterlevnad 
kan innebära att de unionsbestämmelser 
som ska tillämpas på detta område inte får 
avsedd verkan. Det är därför mycket viktigt 
att kommissionen och medlemsstaterna har 
ett nära samarbete, samtidigt som man inte
under några omständigheter får glömma 
yrkesinspektionernas och inte heller
arbetsmarknadens parters centrala
betydelse. Svartarbete kan endast 
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motverkas genom effektiva och 
ändamålsenliga kontroller av hur 
minimiarbetsvillkoren efterlevs. 
Medlemsstaterna får under inga 
omständigheter begränsas i sina 
kontroller.

Or. de

Ändringsförslag 103
Phil Bennion

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Ett korrekt genomförande och en 
effektiv efterlevnad är grundläggande för 
skyddet av utstationerade arbetstagares 
rättigheter, medan bristande efterlevnad 
kan innebära att de unionsbestämmelser 
som ska tillämpas på detta område inte får 
avsedd verkan. Det är därför mycket viktigt 
att kommissionen och medlemsstaterna 
har ett nära samarbete, samtidigt som man 
inte får glömma yrkesinspektionernas och 
arbetsmarknadens parters betydelse.

(10) Ett korrekt genomförande och en 
effektiv efterlevnad är grundläggande för 
skyddet av utstationerade arbetstagares 
rättigheter, medan bristande efterlevnad 
kan innebära att de unionsbestämmelser 
som ska tillämpas på detta område inte får 
avsedd verkan. Det är därför mycket viktigt 
att upprätta och bibehålla ett nära 
samarbete mellan medlemsstaterna, 
kommissionen och relevanta nationella, 
regionala och lokala aktörer, inbegripet 
yrkesinspektioner och arbetsmarknadens 
parter.

Or. en

Motivering

Behöriga myndigheter i både värdländer och ursprungsländer måste först och främst 
samarbeta bilateralt för att se till att utstationerade arbetstagare snabbt får effektiv rättshjälp 
när deras rättigheter överträds, samt för att garantera allmän tillämpning av reglerna. 
Kommissionen spelar en viktig roll i detta sammanhang, men med tanke på skillnaderna 
mellan medlemsstaternas yrkesinspektionssystem måste nationella regionala och lokala 
lagstiftare och arbetsmarknadsparter stå i centrum för samarbetet.
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Ändringsförslag 104
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Ett korrekt genomförande och en 
effektiv efterlevnad är grundläggande för 
skyddet av utstationerade arbetstagares 
rättigheter, medan bristande efterlevnad 
kan innebära att de unionsbestämmelser 
som ska tillämpas på detta område inte får 
avsedd verkan. Det är därför mycket viktigt 
att kommissionen och medlemsstaterna har 
ett nära samarbete, samtidigt som man inte 
får glömma yrkesinspektionernas och 
arbetsmarknadens parters betydelse.

(10) Ett korrekt genomförande och en 
effektiv efterlevnad är grundläggande för 
skyddet av utstationerade arbetstagares 
rättigheter och säkerställandet av 
företagens rätt att tillhandahålla tjänster i 
en annan medlemsstat, medan bristande 
efterlevnad kan innebära att de 
unionsbestämmelser som ska tillämpas på 
detta område inte får avsedd verkan. Det är 
därför mycket viktigt att kommissionen 
och medlemsstaterna har ett nära 
samarbete, samtidigt som man inte får 
glömma yrkesinspektionernas och 
arbetsmarknadens parters betydelse.

Or. en

Ändringsförslag 105
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Ett korrekt genomförande och en 
effektiv efterlevnad är grundläggande för 
skyddet av utstationerade arbetstagares 
rättigheter, medan bristande efterlevnad 
kan innebära att de unionsbestämmelser 
som ska tillämpas på detta område inte får 
avsedd verkan. Det är därför mycket viktigt 
att kommissionen och medlemsstaterna har 
ett nära samarbete, samtidigt som man inte 
får glömma yrkesinspektionernas och 
arbetsmarknadens parters betydelse.

(10) Ett korrekt genomförande och en 
effektiv efterlevnad är grundläggande för 
skyddet av utstationerade arbetstagares 
rättigheter, medan bristande efterlevnad 
kan innebära att de unionsbestämmelser 
som ska tillämpas på detta område inte får 
avsedd verkan. Det är därför mycket viktigt 
att kommissionen och medlemsstaterna har 
ett nära samarbete, samtidigt som 
yrkesinspektionernas och 
arbetsmarknadens parters betydelse måste 



AM\919866SV.doc 27/92 PE500.574v01-00

SV

understrykas.

Or. en

Ändringsförslag 106
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Ett korrekt genomförande och en 
effektiv efterlevnad är grundläggande för 
skyddet av utstationerade arbetstagares 
rättigheter, medan bristande efterlevnad 
kan innebära att de unionsbestämmelser 
som ska tillämpas på detta område inte får 
avsedd verkan. Det är därför mycket 
viktigt att kommissionen och 
medlemsstaterna har ett nära samarbete, 
samtidigt som man inte får glömma 
yrkesinspektionernas och 
arbetsmarknadens parters betydelse.

(10) Ett korrekt genomförande och en 
effektiv efterlevnad är grundläggande för 
skyddet av utstationerade arbetstagares 
rättigheter, medan bristande efterlevnad 
kan innebära att de unionsbestämmelser 
som ska tillämpas på detta område inte får 
avsedd verkan. Det är mycket viktigt att 
medlemsstaterna har ett nära samarbete
som stöds av kommissionen, samtidigt 
som man inte får glömma 
yrkesinspektionernas och 
arbetsmarknadens parters betydelse.

Or. en

Ändringsförslag 107
Marian Harkin

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Ett korrekt genomförande och en 
effektiv efterlevnad är grundläggande för 
skyddet av utstationerade arbetstagares 
rättigheter, medan bristande efterlevnad 
kan innebära att de unionsbestämmelser 
som ska tillämpas på detta område inte får 
avsedd verkan. Det är därför mycket 
viktigt att kommissionen och
medlemsstaterna har ett nära samarbete, 

(10) Ett korrekt genomförande och en 
effektiv efterlevnad är grundläggande för 
skyddet av utstationerade arbetstagares 
rättigheter, medan bristande efterlevnad 
kan innebära att de unionsbestämmelser 
som ska tillämpas på detta område inte får 
avsedd verkan. Det är mycket viktigt att 
medlemsstaterna, kommissionen, 
yrkesinspektionerna och 
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samtidigt som man inte får glömma 
yrkesinspektionernas och 
arbetsmarknadens parters betydelse.

arbetsmarknadens parter har ett nära 
samarbete.

Or. en

Ändringsförslag 108
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Det är absolut nödvändigt med 
stränga, regelbundna och flexibla 
kontroller i medlemsstaterna. Dessutom 
måste tillräcklig finansiering 
tillhandahållas för att kunna upptäcka 
och motverka att de behöriga 
myndigheterna kringgås. För att se till att 
bestämmelserna i direktiv 96/71/EG och i 
detta direktiv efterlevs fullt ut har 
medlemsstaterna rätt att genomföra alla 
de kontroller som behövs för 
genomförandet.

Or. de

Ändringsförslag 109
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Effektiva, regelbundna och flexibla 
kontroller i medlemsstaterna är viktiga, 
och tillräcklig finansiering måste 
tillhandahållas för att de behöriga 
myndigheterna ska kunna upptäcka och 
motverka missbruk och kringgående av 
reglerna. Medlemsstaterna bör ha rätt att 
utföra de kontroller som krävs för att de 
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till fullo ska kunna följa bestämmelserna i 
artikel 5 i direktiv 96/71/EG och i detta 
direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 110
Martin Kastler

Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Det är absolut nödvändigt med 
stränga, regelbundna och flexibla 
kontroller i medlemsstaterna och de 
behöriga nationella organen måste 
garantera att sådana kontroller utförs i 
hela EU.

Or. de

Ändringsförslag 111
Danuta Jazłowiecka, Jan Kozłowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Medlemsstaterna bör vidta lämpliga 
åtgärder för att förhindra att företagen 
missbrukar och/eller kringgår 
direktiv 96/71/EG och detta direktiv i syfte 
att frånta utstationerade arbetstagare 
deras rättigheter eller undanhålla dem 
sådana rättigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 112
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Utstationerade arbetstagare får inte 
användas för att ersätta strejkande 
arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 113
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Skäl 10b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10b) Utstationerade arbetstagare får inte 
användas för att ersätta strejkande 
arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 114
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 10b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10b) De behöriga myndigheterna ska 
göra en total bedömning av alla faktorer 
för att avgöra om ett företag bedriver 
väsentlig verksamhet. Om inga bevis kan 
läggas fram ska det antas att företaget är 
etablerat i det land där det tillhandahåller 
tjänsten.
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Or. en

Ändringsförslag 115
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 10c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10c) Medlemsstaterna har rätt att utföra 
de kontroller som krävs för att de till fullo 
ska kunna följa bestämmelserna i 
artikel 5 i direktiv 96/71/EG och i detta 
direktiv. Strikta, regelbundna och flexibla 
kontroller i medlemsstaterna är viktiga, 
och tillräcklig finansiering måste 
tillhandahållas för att de behöriga 
myndigheterna ska kunna upptäcka och 
motverka kringgående av reglerna.

Or. en

Ändringsförslag 116
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Ömsesidigt förtroende, samarbetsvilja
och kontinuerlig dialog samt ömsesidig 
förståelse är grundläggande i detta 
hänseende.

(11) Med tanke på att värdmedlemsstatens 
förmåga att fastställa fakta om det 
utländska företaget är begränsad, är 
samarbete med etableringsmedlemsstaten 
avgörande och behöver bli ännu bättre.
Ömsesidigt förtroende, en stödjande anda
och kontinuerlig dialog samt ömsesidig 
förståelse är grundläggande i detta 
hänseende.

Or. en
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Ändringsförslag 117
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Sergio 
Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Medlemsstaterna bör vidta lämpliga 
åtgärder för att förhindra att företagen 
missbrukar och/eller kringgår 
direktiv 96/71/EG och detta direktiv i syfte 
att frånta utstationerade arbetstagare 
deras rättigheter eller undanhålla dem 
sådana rättigheter. Framför allt bör man 
motverka utstationering av arbetstagare 
som sänds ut för att ersätta strejkande
arbetstagare, utstationering till samma 
tjänst under flera på varandra följande 
perioder och skenbart egenföretagande.

Or. en

Ändringsförslag 118
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen

Förslag till direktiv
Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11b) De behöriga myndigheterna bör 
göra en total bedömning av alla faktorer 
för att avgöra om ett företag verkligen är 
etablerat i en annan medlemsstat än den 
medlemsstat som den riktar sina tjänster 
till. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
företagen lämnar nödvändiga bevis. Om 
det inte kan fastställas att företaget 
bedriver verklig väsentlig verksamhet i 
etableringsmedlemsstaten ska företaget 
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med avseende på detta direktiv och 
direktiv 96/71/EG anses vara etablerat i 
den medlemsstat som utstationeringen 
sker till.

Or. en

Ändringsförslag 119
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Skäl 11c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11c) För att avgöra om en utstationerad 
arbetstagare tillfälligt utför sitt arbete i en 
annan medlemsstat än den där han eller 
hon vanligtvis utför sitt arbete bör alla 
fakta rörande arbetet och arbetstagarens 
situation beaktas. Medlemsstaterna ska 
säkerställa att företagen lägger fram 
nödvändiga bevis. Om det inte kan 
fastställas att en arbetstagare är en 
utstationerad arbetstagare i den mening 
som avses i detta direktiv och i 
direktiv 96/71/EG ska han eller hon anses 
vara stadigvarande anställd i den 
medlemsstat som utstationeringen sker till 
i den mening som avses i 
förordning (EG) nr 593/2008.

Or. en
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Ändringsförslag 120
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Skäl 11d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11d) Om arbets- och 
anställningsvillkoren i 
etableringsmedlemsstaten och/eller den 
medlemsstat som utstationeringen sker till 
är förmånligare för utstationerade 
arbetstagare än de villkor som anges i 
detta direktiv och/eller i direktiv 96/71/EG 
bör de förmånligaste arbets- och 
anställningsvillkoren tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 121
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att möjliggöra en bättre och 
enhetligare tillämpning av 
direktiv 96/71/EG bör det föreskrivas att 
ett elektroniskt informationssystem ska 
användas för att underlätta det 
administrativa samarbetet och att de 
behöriga myndigheterna bör använda 
informationssystemet för den inre 
marknaden (IMI) så mycket som möjligt. 
Detta utgör inte ett hinder för
tillämpningen av bilaterala 
överenskommelser eller andra 
överenskommelser om administrativt 
samarbete.

(12) För att möjliggöra en bättre och 
enhetligare tillämpning av 
direktiv 96/71/EG bör det föreskrivas att 
ett elektroniskt informationssystem ska 
användas för att underlätta det 
administrativa samarbetet och att de 
behöriga myndigheterna i varje fall 
uteslutande bör använda 
informationssystemet för den inre 
marknaden (IMI-systemet) när så är
möjligt. Detta berör inte tillämpningen av 
bilaterala överenskommelser eller andra 
överenskommelser om administrativt 
samarbete på områden som inte omfattas 
av IMI-systemet.

Or. cs
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Ändringsförslag 122
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att möjliggöra en bättre och 
enhetligare tillämpning av 
direktiv 96/71/EG bör det föreskrivas att 
ett elektroniskt informationssystem ska 
användas för att underlätta det 
administrativa samarbetet och att de 
behöriga myndigheterna bör använda 
informationssystemet för den inre 
marknaden (IMI) så mycket som möjligt. 
Detta utgör inte ett hinder för 
tillämpningen av bilaterala 
överenskommelser eller andra 
överenskommelser om administrativt 
samarbete.

(12) För att möjliggöra en bättre och 
enhetligare tillämpning av 
direktiv 96/71/EG bör det föreskrivas att 
ett elektroniskt informationssystem ska 
användas för att underlätta det 
administrativa samarbetet och att de 
behöriga myndigheterna bör använda 
informationssystemet för den inre 
marknaden (IMI) så mycket som möjligt. 
Detta ska kompletteras av bilaterala 
överenskommelser eller andra 
överenskommelser om administrativt 
samarbete, eftersom dessa etablerade 
samarbetsmekanismer har visat sig vara 
givande.

Or. en

Ändringsförslag 123
Phil Bennion

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att möjliggöra en bättre och 
enhetligare tillämpning av 
direktiv 96/71/EG bör det föreskrivas att 
ett elektroniskt informationssystem ska 
användas för att underlätta det 
administrativa samarbetet och att de 
behöriga myndigheterna bör använda 
informationssystemet för den inre 
marknaden (IMI) så mycket som möjligt. 
Detta utgör inte ett hinder för 
tillämpningen av bilaterala 
överenskommelser eller andra 

(Berör inte den svenska versionen.)
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överenskommelser om administrativt 
samarbete.

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 124
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Vid administrativt samarbete och 
ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaterna 
bör bestämmelserna om skydd av 
personuppgifter i direktiv 95/46/EG följas, 
och när det gäller administrativt samarbete 
genom informationssystemet för den inre 
marknaden (IMI), även bestämmelserna i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 45/2001 av den 
18 december 2000 om skydd för enskilda 
då gemenskapsinstitutionerna och 
gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgifter och i 
förordning (EU) nr xxx om administrativt 
samarbete genom informationssystemet för 
den inre marknaden (IMI-förordningen).

(13) Vid administrativt samarbete och 
omfattande ömsesidigt och snabbt bistånd 
mellan medlemsstaterna bör 
bestämmelserna om skydd av 
personuppgifter i direktiv 95/46/EG följas, 
och när det gäller administrativt samarbete 
genom informationssystemet för den inre 
marknaden (IMI), även bestämmelserna i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 45/2001 av den 
18 december 2000 om skydd för enskilda 
då gemenskapsinstitutionerna och 
gemenskapsorganen behandlar 
personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgifter och i 
förordning (EU) nr xxx om administrativt 
samarbete genom informationssystemet för 
den inre marknaden (IMI-förordningen).

Or. de
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Ändringsförslag 125
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Det bör konkret anges att 
medlemsstaterna är skyldiga att se till att 
informationen om arbets- och 
anställningsvillkor är offentlig och att inte 
bara tjänsteleverantörer från andra 
medlemsstater utan även berörda 
utstationerade arbetstagare lätt kan få 
tillgång till den.

(14) Med hänsyn till att svårigheterna 
med att få tillgång till informationen om 
arbets- och anställningsvillkor mycket ofta 
leder till att tjänsteleverantörerna inte 
tillämpar gällande regler bör 
medlemsstaterna se till att denna 
information är offentlig och att inte bara 
tjänsteleverantörer från andra 
medlemsstater utan även berörda 
utstationerade arbetstagare lätt kan få 
tillgång till den. Denna skyldighet bör 
konkret anges, särskilt när det gäller 
allmänt bindande kollektivavtal.

Or. cs

Ändringsförslag 126
Phil Bennion

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Det bör konkret anges att
medlemsstaterna är skyldiga att se till att
informationen om arbets- och 
anställningsvillkor är offentlig och att inte 
bara tjänsteleverantörer från andra 
medlemsstater utan även berörda 
utstationerade arbetstagare lätt kan få 
tillgång till den.

(14) Medlemsstaterna måste meddela 
kommissionen hur de avser att göra
informationen om arbets- och 
anställningsvillkor offentlig och tillgänglig 
för utstationerade arbetstagare och
tjänsteleverantörer från andra 
medlemsstater.

Or. en

Motivering

Språkligt förtydligande.
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Ändringsförslag 127
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Det bör konkret anges att 
medlemsstaterna är skyldiga att se till att 
informationen om arbets- och 
anställningsvillkor är offentlig och att inte 
bara tjänsteleverantörer från andra 
medlemsstater utan även berörda 
utstationerade arbetstagare lätt kan få 
tillgång till den.

(14) Det bör konkret anges att 
medlemsstaterna är skyldiga att se till att 
informationen om arbets- och 
anställningsvillkor är offentlig och att inte 
bara tjänsteleverantörer från andra 
medlemsstater utan även berörda 
utstationerade arbetstagare lätt kan få 
tillgång till den. Tjänsteleverantörens eller 
arbetstagarens etableringsstat ska se till 
att denna information om anställnings-
och arbetsvillkor översätts till landets
språk.

Or. fr

Ändringsförslag 128
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Det bör konkret anges att 
medlemsstaterna är skyldiga att se till att 
informationen om arbets- och 
anställningsvillkor är offentlig och att inte 
bara tjänsteleverantörer från andra 
medlemsstater utan även berörda 
utstationerade arbetstagare lätt kan få 
tillgång till den.

(14) Det bör konkret anges att 
medlemsstaterna är skyldiga att se till att 
den kostnadsfria informationen om arbets-
och anställningsvillkor är offentlig och att 
inte bara tjänsteleverantörer från andra 
medlemsstater utan även berörda 
utstationerade arbetstagare lätt kan få 
tillgång till den.

Utstationerade arbetstagare har rätt till 
information och rådgivning om de 
tillämpliga arbets- och 
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anställningsvillkoren. Det är 
medlemsstaternas uppgift att inrätta 
lämpliga organ till vilka de utstationerade 
arbetstagarna kan vända sig.

Or. de

Ändringsförslag 129
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Det bör konkret anges att 
medlemsstaterna är skyldiga att se till att 
informationen om arbets- och 
anställningsvillkor är offentlig och att inte 
bara tjänsteleverantörer från andra 
medlemsstater utan även berörda 
utstationerade arbetstagare lätt kan få 
tillgång till den.

(14) Det bör konkret anges att 
medlemsstaterna är skyldiga att se till att 
informationen om arbets- och 
anställningsvillkor är offentlig och att inte 
bara tjänsteleverantörer från andra 
medlemsstater utan även berörda 
utstationerade arbetstagare lätt och 
kostnadsfritt kan få tillgång till den. 
Överträdelser måste bestraffas, eftersom 
dessa allvarligt hindrar efterlevnaden och 
undergräver en rättvis konkurrens på den 
inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 130
Martin Kastler

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Det bör konkret anges att 
medlemsstaterna är skyldiga att se till att 
informationen om arbets- och 
anställningsvillkor är offentlig och att inte 

(14) Det bör konkret anges att 
medlemsstaterna är skyldiga att se till att 
den kostnadsfria informationen om arbets-
och anställningsvillkor är offentlig och att 



PE500.574v01-00 40/92 AM\919866SV.doc

SV

bara tjänsteleverantörer från andra 
medlemsstater utan även berörda 
utstationerade arbetstagare lätt kan få 
tillgång till den.

inte bara tjänsteleverantörer från andra 
medlemsstater utan även berörda 
utstationerade arbetstagare lätt kan få 
tillgång till den.

Or. de

Ändringsförslag 131
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Det bör konkret anges att 
medlemsstaterna är skyldiga att se till att 
informationen om arbets- och 
anställningsvillkor är offentlig och att inte 
bara tjänsteleverantörer från andra 
medlemsstater utan även berörda 
utstationerade arbetstagare lätt kan få 
tillgång till den.

(14) Det bör konkret anges att 
medlemsstaterna är skyldiga att se till att 
informationen om arbets- och 
anställningsvillkor är offentlig och att inte 
bara tjänsteleverantörer från andra 
medlemsstater utan även berörda 
utstationerade arbetstagare lätt och 
kostnadsfritt kan få tillgång till den.

Or. en

Ändringsförslag 132
Martin Kastler

Förslag till direktiv
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) De utstationerade arbetstagarna har 
rätt till information och rådgivning om 
tillämpliga arbets- och 
anställningsvillkor. Det åligger 
medlemsstaterna att på lämpligt sätt 
inrätta informationskontor till vilka de 
utstationerade arbetstagarna kan vända 
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sig utan kostnad.

Or. de

Ändringsförslag 133
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Utstationerade arbetstagare har en 
individuell rätt till information om 
tillämpliga arbets- och 
anställningsvillkor. Det är 
medlemsstaternas ansvar att inrätta 
lämpliga organ som utstationerade 
arbetstagare kan vända sig till i detta 
hänseende.

Or. en

Ändringsförslag 134
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Utstationerade arbetstagare har rätt 
till information och rådgivning om 
relevanta arbets- och anställningsvillkor. 
Det är medlemsstaternas ansvar att 
inrätta informations- och 
rådgivningscentrum som arbetstagarna 
kan vända sig till, samt ge finansiellt stöd 
till dessa centrum.

Or. en
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Ändringsförslag 135
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Konstantinos Poupakis, Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Där arbets- och anställningsvillkor 
fastställs genom kollektivavtal som 
förklarats ha allmän giltighet ska 
medlemsstaterna se till att dessa 
kollektivavtal offentliggörs och görs 
tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 136
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Medlemsstaterna bör fastställa på 
vilket sätt tjänsteleverantörer och 
tjänstemottagare ska ges lättillgänglig, 
relevant information, helst genom att 
informationen offentliggörs på en 
webbplats i enlighet med standarderna för 
webbtillgänglighet. Det kan till exempel 
handla om webbplatser som skapats i 
enlighet med EU-lagstiftning och i syfte att 
främja företagande och/eller utveckling av 
gränsöverskridande tjänster.

(15) I syfte att garantera rättssäkerhet och 
lättillgänglig information bör det i varje 
medlemsstat inrättas en enda 
informationskälla. Medlemsstaterna bör 
fastställa en officiell nationell webbplats, 
som särskilt ska omfatta information om 
arbets- och anställningsvillkor för 
utstationerade arbetstagare på deras 
territorium samt länkar till webbplatser 
som skapats i enlighet med EU-lagstiftning 
och i syfte att främja företagande och/eller 
utveckling av det gränsöverskridande
tillhandahållandet av tjänster.

Or. cs

Ändringsförslag 137
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen
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Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) För att förbättra och underlätta det 
ömsesidiga biståndet och det 
gränsöverskridande samarbetet mellan 
behöriga myndigheter i medlemsstaterna 
bör ett EU-omfattande system för 
anmälning eller registrering som bygger 
på och är förenligt med befintliga system i 
medlemsstaterna utvecklas i enlighet med 
bestämmelserna om skydd av 
personuppgifter. För att ett sådant system 
ska överensstämma med principen om
icke-diskriminering och rättvis 
konkurrens ska kommissionen för 
Europaparlamentet och rådet lägga fram 
en konsekvensbedömning om möjligheten 
att ta fram ett sådant system.

Or. en

Ändringsförslag 138
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att säkerställa en korrekt 
tillämpning och kontroll av efterlevnaden 
av de materiella bestämmelser om 
anställningsvillkor som gäller för 
utstationerade arbetstagare bör
medlemsstaterna vidta vissa
kontrollåtgärder eller kräva att företag som 
sänder ut arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster uppfyller vissa
administrativa formkrav. Sådana åtgärder 
och krav får bara tillämpas om de 
behöriga myndigheterna inte kan utföra 
sina kontroller effektivt utan de uppgifter 

(16) Det är ytterst viktigt att 
värdmedlemsstaten fortsätter kontrollen 
och övervakningen enligt artikel 5 i 
direktiv 96/71/EG. För att säkerställa en 
korrekt tillämpning och kontroll av 
efterlevnaden av de materiella 
bestämmelser om anställningsvillkor som 
gäller för utstationerade arbetstagare ska
medlemsstaterna vidta nödvändiga 
kontrollåtgärder eller kräva att företag som 
sänder ut arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster uppfyller 
nödvändiga administrativa formkrav.
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som efterfrågas och dessa inte enkelt och 
inom rimlig tid kan erhållas genom den 
utstationerade arbetstagarens 
arbetsgivare eller genom myndigheterna i 
den medlemsstat där tjänsteleverantören 
är etablerad, och/eller om mindre 
begränsande åtgärder inte skulle 
garantera att målen för de nödvändiga 
nationella kontrollåtgärderna uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 139
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att säkerställa en korrekt 
tillämpning och kontroll av efterlevnaden 
av de materiella bestämmelser om 
anställningsvillkor som gäller för 
utstationerade arbetstagare bör 
medlemsstaterna vidta vissa
kontrollåtgärder eller kräva att företag som 
sänder ut arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster uppfyller vissa
administrativa formkrav. Sådana åtgärder 
och krav får bara tillämpas om de 
behöriga myndigheterna inte kan utföra 
sina kontroller effektivt utan de uppgifter 
som efterfrågas och dessa inte enkelt och 
inom rimlig tid kan erhållas genom den 
utstationerade arbetstagarens 
arbetsgivare eller genom myndigheterna i 
den medlemsstat där tjänsteleverantören 
är etablerad, och/eller om mindre 
begränsande åtgärder inte skulle 
garantera att målen för de nödvändiga 
nationella kontrollåtgärderna uppnås.

(16) För att säkerställa en korrekt 
tillämpning och kontroll av efterlevnaden 
av de materiella bestämmelser om 
anställningsvillkor som gäller för 
utstationerade arbetstagare bör 
medlemsstaterna alltid vidta alla former av
kontrollåtgärder eller kräva att företag som 
sänder ut arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster uppfyller alla 
former av administrativa formkrav som de 
anser vara effektiva och nödvändiga för 
det aktuella syftet. Effektiva och 
ändamålsenliga kontrollåtgärder får inte 
begränsas på något sätt, eftersom arbetet 
med att bekämpa svartarbete annars blir 
omöjligt att genomföra.

Or. de
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Ändringsförslag 140
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att säkerställa en korrekt 
tillämpning och kontroll av efterlevnaden 
av de materiella bestämmelser om 
anställningsvillkor som gäller för 
utstationerade arbetstagare bör 
medlemsstaterna vidta vissa
kontrollåtgärder eller kräva att företag som 
sänder ut arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster uppfyller vissa
administrativa formkrav. Sådana åtgärder 
och krav får bara tillämpas om de 
behöriga myndigheterna inte kan utföra 
sina kontroller effektivt utan de uppgifter 
som efterfrågas och dessa inte enkelt och 
inom rimlig tid kan erhållas genom den 
utstationerade arbetstagarens 
arbetsgivare eller genom myndigheterna i 
den medlemsstat där tjänsteleverantören 
är etablerad, och/eller om mindre 
begränsande åtgärder inte skulle 
garantera att målen för de nödvändiga 
nationella kontrollåtgärderna uppnås.

(16) För att säkerställa en korrekt 
tillämpning och kontroll av efterlevnaden 
av de materiella bestämmelser om 
anställningsvillkor som gäller för 
utstationerade arbetstagare bör 
medlemsstaterna vidta alla former av
kontrollåtgärder eller kräva att företag som 
sänder ut arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster uppfyller alla 
former av administrativa formkrav som 
anses vara effektiva och nödvändiga för 
detta syfte.

Or. de

Ändringsförslag 141
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att säkerställa en korrekt 
tillämpning och kontroll av efterlevnaden 
av de materiella bestämmelser om 
anställningsvillkor som gäller för 
utstationerade arbetstagare bör 

(16) För att säkerställa en korrekt 
tillämpning och kontroll av efterlevnaden 
av de materiella bestämmelser om 
anställningsvillkor som gäller för 
utstationerade arbetstagare bör 
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medlemsstaterna vidta vissa
kontrollåtgärder eller kräva att företag som 
sänder ut arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster uppfyller vissa
administrativa formkrav. Sådana åtgärder 
och krav får bara tillämpas om de 
behöriga myndigheterna inte kan utföra 
sina kontroller effektivt utan de uppgifter 
som efterfrågas och dessa inte enkelt och 
inom rimlig tid kan erhållas genom den 
utstationerade arbetstagarens 
arbetsgivare eller genom myndigheterna i 
den medlemsstat där tjänsteleverantören 
är etablerad, och/eller om mindre 
begränsande åtgärder inte skulle 
garantera att målen för de nödvändiga 
nationella kontrollåtgärderna uppnås.

medlemsstaterna vidta sådana 
kontrollåtgärder eller kräva att företag som 
sänder ut arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster uppfyller 
sådana administrativa formkrav som 
bedöms vara effektiva och nödvändiga för 
detta syfte.

Or. en

Ändringsförslag 142
Martin Kastler

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att säkerställa en korrekt 
tillämpning och kontroll av efterlevnaden 
av de materiella bestämmelser om 
anställningsvillkor som gäller för 
utstationerade arbetstagare bör 
medlemsstaterna vidta vissa
kontrollåtgärder eller kräva att företag som 
sänder ut arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster uppfyller vissa
administrativa formkrav. Sådana åtgärder 
och krav får bara tillämpas om de 
behöriga myndigheterna inte kan utföra 
sina kontroller effektivt utan de uppgifter 
som efterfrågas och dessa inte enkelt och 
inom rimlig tid kan erhållas genom den 
utstationerade arbetstagarens 
arbetsgivare eller genom myndigheterna i 
den medlemsstat där tjänsteleverantören 

(16) För att säkerställa en korrekt 
tillämpning och kontroll av efterlevnaden 
av de materiella bestämmelser om 
anställningsvillkor som gäller för 
utstationerade arbetstagare bör 
medlemsstaterna vidta alla kontrollåtgärder 
eller kräva att företag som sänder ut 
arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster uppfyller alla
administrativa formkrav  under 
förutsättning att de verkar vara effektiva 
och nödvändiga för detta syfte.
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är etablerad, och/eller om mindre 
begränsande åtgärder inte skulle 
garantera att målen för de nödvändiga 
nationella kontrollåtgärderna uppnås.

Or. de

Ändringsförslag 143
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att säkerställa en korrekt 
tillämpning och kontroll av efterlevnaden 
av de materiella bestämmelser om 
anställningsvillkor som gäller för 
utstationerade arbetstagare bör 
medlemsstaterna vidta vissa
kontrollåtgärder eller kräva att företag som 
sänder ut arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster uppfyller vissa
administrativa formkrav. Sådana åtgärder 
och krav får bara tillämpas om de 
behöriga myndigheterna inte kan utföra 
sina kontroller effektivt utan de uppgifter 
som efterfrågas och dessa inte enkelt och 
inom rimlig tid kan erhållas genom den 
utstationerade arbetstagarens 
arbetsgivare eller genom myndigheterna i 
den medlemsstat där tjänsteleverantören 
är etablerad, och/eller om mindre 
begränsande åtgärder inte skulle 
garantera att målen för de nödvändiga 
nationella kontrollåtgärderna uppnås.

(16) För att säkerställa en korrekt 
tillämpning och kontroll av efterlevnaden 
av de materiella bestämmelser om 
anställningsvillkor som gäller för 
utstationerade arbetstagare bör 
medlemsstaterna vidta nödvändiga
kontrollåtgärder eller kräva att företag som 
sänder ut arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster uppfyller 
nödvändiga administrativa formkrav.

Or. de

Ändringsförslag 144
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati
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Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att säkerställa en korrekt 
tillämpning och kontroll av efterlevnaden 
av de materiella bestämmelser om 
anställningsvillkor som gäller för 
utstationerade arbetstagare bör 
medlemsstaterna vidta vissa
kontrollåtgärder eller kräva att företag som 
sänder ut arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster uppfyller vissa
administrativa formkrav. Sådana åtgärder 
och krav får bara tillämpas om de 
behöriga myndigheterna inte kan utföra 
sina kontroller effektivt utan de uppgifter 
som efterfrågas och dessa inte enkelt och 
inom rimlig tid kan erhållas genom den 
utstationerade arbetstagarens 
arbetsgivare eller genom myndigheterna i 
den medlemsstat där tjänsteleverantören 
är etablerad, och/eller om mindre 
begränsande åtgärder inte skulle 
garantera att målen för de nödvändiga
nationella kontrollåtgärderna uppnås.

(16) För att säkerställa en korrekt 
tillämpning och kontroll av efterlevnaden 
av de materiella bestämmelser om 
anställningsvillkor som gäller för 
utstationerade arbetstagare bör 
medlemsstaterna vidta nödvändiga 
kontrollåtgärder eller kräva att företag som 
sänder ut arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster uppfyller 
sådana administrativa formkrav för att 
effektivt bekämpa bedrägeri och illojal 
konkurrens.

Or. en

Ändringsförslag 145
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att säkerställa en korrekt 
tillämpning och kontroll av efterlevnaden 
av de materiella bestämmelser om 
anställningsvillkor som gäller för 
utstationerade arbetstagare bör 
medlemsstaterna vidta vissa
kontrollåtgärder eller kräva att företag som 
sänder ut arbetstagare i samband med 

(16) För att säkerställa en korrekt 
tillämpning och kontroll av efterlevnaden 
av de materiella bestämmelser om
anställningsvillkor som gäller för 
utstationerade arbetstagare bör 
medlemsstaterna vidta sådana
kontrollåtgärder eller kräva att företag som 
sänder ut arbetstagare i samband med 
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tillhandahållande av tjänster uppfyller vissa 
administrativa formkrav. Sådana åtgärder 
och krav får bara tillämpas om de 
behöriga myndigheterna inte kan utföra 
sina kontroller effektivt utan de uppgifter 
som efterfrågas och dessa inte enkelt och 
inom rimlig tid kan erhållas genom den 
utstationerade arbetstagarens 
arbetsgivare eller genom myndigheterna i 
den medlemsstat där tjänsteleverantören 
är etablerad, och/eller om mindre 
begränsande åtgärder inte skulle 
garantera att målen för de nödvändiga 
nationella kontrollåtgärderna uppnås.

tillhandahållande av tjänster uppfyller vissa 
administrativa formkrav som anses 
effektiva och nödvändiga i detta 
sammanhang.

Or. fr

Ändringsförslag 146
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att säkerställa en korrekt 
tillämpning och kontroll av efterlevnaden 
av de materiella bestämmelser om 
anställningsvillkor som gäller för 
utstationerade arbetstagare bör 
medlemsstaterna vidta vissa
kontrollåtgärder eller kräva att företag 
som sänder ut arbetstagare i samband 
med tillhandahållande av tjänster 
uppfyller vissa administrativa formkrav. 
Sådana åtgärder och krav får bara 
tillämpas om de behöriga myndigheterna 
inte kan utföra sina kontroller effektivt 
utan de uppgifter som efterfrågas och dessa 
inte enkelt och inom rimlig tid kan erhållas 
genom den utstationerade arbetstagarens 
arbetsgivare eller genom myndigheterna i 
den medlemsstat där tjänsteleverantören är 
etablerad, och/eller om mindre 
begränsande åtgärder inte skulle garantera 
att målen för de nödvändiga nationella 

(16) För att säkerställa en korrekt 
tillämpning och kontroll av efterlevnaden 
av de materiella bestämmelserna om
anställningsvillkor bör en viss nivå av 
harmonisering av kontrollåtgärderna eller 
de administrativa formkraven 
säkerställas. Utöver de grundläggande 
villkoren bör medlemsstaterna fortfarande 
ha rätt att vidta alla åtgärder av relevans 
för en effektiv kontroll av villkoren för de 
företag som bedriver verksamhet på deras 
territorium och av arbets- och 
anställningsvillkoren för de utsända 
arbetstagarna. Dessa kontrollåtgärder och 
kontrollkrav får i alla händelser bara 
tillämpas om de behöriga myndigheterna 
inte kan utföra sina kontroller effektivt 
utan de uppgifter som efterfrågas och dessa 
inte enkelt och inom rimlig tid kan erhållas 
genom den utstationerade arbetstagarens 
arbetsgivare eller genom myndigheterna i 
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kontrollåtgärderna uppnås. den medlemsstat där tjänsteleverantören är 
etablerad, och/eller om mindre 
begränsande åtgärder inte skulle garantera 
att målen för de nödvändiga nationella 
kontrollåtgärderna uppnås.

Or. fr

Ändringsförslag 147
Georges Bach, Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att säkerställa en korrekt 
tillämpning och kontroll av efterlevnaden 
av de materiella bestämmelser om 
anställningsvillkor som gäller för 
utstationerade arbetstagare bör 
medlemsstaterna vidta vissa
kontrollåtgärder eller kräva att företag som 
sänder ut arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster uppfyller vissa
administrativa formkrav. Sådana åtgärder 
och krav får bara tillämpas om de behöriga 
myndigheterna inte kan utföra sina 
kontroller effektivt utan de uppgifter som 
efterfrågas och dessa inte enkelt och inom 
rimlig tid kan erhållas genom den 
utstationerade arbetstagarens 
arbetsgivare eller genom myndigheterna i 
den medlemsstat där tjänsteleverantören
är etablerad, och/eller om mindre 
begränsande åtgärder inte skulle 
garantera att målen för de nödvändiga 
nationella kontrollåtgärderna uppnås.

(16) För att säkerställa en korrekt 
tillämpning och kontroll av efterlevnaden 
av de materiella bestämmelser om 
anställningsvillkor som gäller för 
utstationerade arbetstagare bör 
medlemsstaterna vidta sådana 
kontrollåtgärder eller kräva att företag som 
sänder ut arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster uppfyller 
sådana administrativa formkrav som 
bedöms vara effektiva och nödvändiga för 
detta syfte. Sådana åtgärder och krav får 
tillämpas om de behöriga myndigheterna 
inte kan utföra sina kontroller effektivt 
utan de uppgifter som efterfrågas.

Or. en

Ändringsförslag 148
Csaba Őry

Förslag till direktiv
Skäl 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att säkerställa en korrekt 
tillämpning och kontroll av efterlevnaden 
av de materiella bestämmelser om 
anställningsvillkor som gäller för 
utstationerade arbetstagare bör 
medlemsstaterna vidta vissa 
kontrollåtgärder eller kräva att företag som 
sänder ut arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster uppfyller vissa 
administrativa formkrav. Sådana åtgärder 
och krav får bara tillämpas om de behöriga 
myndigheterna inte kan utföra sina 
kontroller effektivt utan de uppgifter som 
efterfrågas och dessa inte enkelt och inom 
rimlig tid kan erhållas genom den 
utstationerade arbetstagarens arbetsgivare 
eller genom myndigheterna i den 
medlemsstat där tjänsteleverantören är 
etablerad, och/eller om mindre 
begränsande åtgärder inte skulle garantera 
att målen för de nödvändiga nationella 
kontrollåtgärderna uppnås.

(16) För att säkerställa en korrekt 
tillämpning och kontroll av efterlevnaden 
av de materiella bestämmelser om 
anställningsvillkor som gäller för 
utstationerade arbetstagare bör 
medlemsstaterna vidta vissa 
kontrollåtgärder eller kräva att företag som 
sänder ut arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster uppfyller vissa 
administrativa formkrav. Möjliga 
kontrollåtgärder och krav måste vara 
enhetliga på unionsnivå och får bara 
tillämpas om de behöriga myndigheterna 
inte kan utföra sina kontroller effektivt 
utan de uppgifter som efterfrågas och dessa 
inte enkelt och inom rimlig tid kan erhållas 
genom den utstationerade arbetstagarens 
arbetsgivare eller genom myndigheterna i 
den medlemsstat där tjänsteleverantören är 
etablerad, och/eller om mindre 
begränsande åtgärder inte skulle garantera 
att målen för de nödvändiga nationella 
kontrollåtgärderna uppnås.

Or. hu

Ändringsförslag 149
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Marek Siwiec, Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att säkerställa en korrekt 
tillämpning och kontroll av efterlevnaden 
av de materiella bestämmelser om 
anställningsvillkor som gäller för 
utstationerade arbetstagare bör 
medlemsstaterna vidta vissa
kontrollåtgärder eller kräva att företag som 
sänder ut arbetstagare i samband med
tillhandahållande av tjänster uppfyller vissa
administrativa formkrav. Sådana åtgärder 

(16) För att säkerställa en korrekt 
tillämpning och kontroll av efterlevnaden 
av de materiella bestämmelser om 
anställningsvillkor som gäller för 
utstationerade arbetstagare bör 
medlemsstaterna vidta sådana
kontrollåtgärder eller kräva att företag som 
sänder ut arbetstagare i samband med 
tillhandahållande av tjänster uppfyller 
sådana administrativa formkrav.
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och krav får bara tillämpas om de behöriga 
myndigheterna inte kan utföra sina 
kontroller effektivt utan de uppgifter som 
efterfrågas och dessa inte enkelt och inom 
rimlig tid kan erhållas genom den 
utstationerade arbetstagarens arbetsgivare 
eller genom myndigheterna i den 
medlemsstat där tjänsteleverantören är 
etablerad, och/eller om mindre 
begränsande åtgärder inte skulle garantera 
att målen för de nödvändiga nationella
kontrollåtgärderna uppnås.

Kontrollåtgärderna eller de administrativa 
formkraven bör vara proportionella och 
inte medföra omotiverade eller överdrivna
administrativa bördor. Sådana åtgärder 
och krav får bara tillämpas om de behöriga 
myndigheterna inte kan utföra sina 
kontroller effektivt utan de uppgifter som 
efterfrågas och dessa inte enkelt och inom 
rimlig tid kan erhållas genom den 
utstationerade arbetstagarens arbetsgivare 
eller genom myndigheterna i den 
medlemsstat där tjänsteleverantören är 
etablerad, och/eller om mindre 
begränsande åtgärder inte skulle garantera 
att målen för de nödvändiga nationella 
kontrollåtgärderna uppnås.

Or. en

Ändringsförslag 150
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Målet för varje riskbedömning bör 
vara att identifiera de sektorer som har en 
hög koncentration av utstationerade 
arbetstagare som tillhandahåller tjänster 
på deras territorium. I samband med 
riskbedömningen bör hänsyn tas till olika 
sektorers särskilda problem och behov, 
tidigare överträdelser, upplysningar 
tillhandahållna av arbetsmarknadens 
parter lokalt, praxis för kringgående av 
regler samt utsattheten hos vissa grupper 
av arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 151
Phil Bennion
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Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Ett heltäckande system av 
förebyggande kontroller och kontroller i 
efterhand i syfte att upptäcka och 
förhindra enskilda fall av skenbart 
egenföretagande eller obetalt arbete, 
kombinerat med avskräckande påföljder, 
bör bidra till att motverka odeklarerat 
arbete.

(17) Alla former av bedräglig användning 
av ställningen som ”egenföretagare” 
måste förbjudas genom ett heltäckande 
system av förebyggande kontrollåtgärder 
och avskräckande påföljder.

Or. en

Motivering

Språkligt förtydligande.

Ändringsförslag 152
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Ett heltäckande system av 
förebyggande kontroller och kontroller i 
efterhand i syfte att upptäcka och förhindra 
enskilda fall av skenbart egenföretagande 
eller obetalt arbete, kombinerat med 
avskräckande påföljder, bör bidra till att 
motverka odeklarerat arbete.

(17) Ett heltäckande och effektivt system 
av förebyggande kontroller och kontroller i 
efterhand i syfte att upptäcka och förhindra 
enskilda fall av skenbart egenföretagande 
eller obetalt arbete, kombinerat med 
avskräckande påföljder, bör bidra till att 
motverka odeklarerat arbete. I detta 
sammanhang är det viktigt att de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna har 
resurser för att kontrollera om det 
föreligger en beroendesituation mellan en 
person som påstår sig vara egenföretagare 
och hans eller hennes arbetsgivare.

Or. en
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Ändringsförslag 153
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) För att effektivt kunna genomföra 
gällande anställningsvillkor måste även 
skenbart egenföretagande motverkas. 
Detta är mycket viktigt för att förhindra 
potentiellt missbruk. De behöriga 
myndigheterna måste ha verktyg för att 
kontrollera om den förmodade 
egenföretagaren inte i omfattande grad 
och vid upprepade tillfällen arbetar för 
samma arbetsgivare, och att det inte råder 
ett beroendeförhållande mellan 
egenföretagaren och arbetsgivaren.

Or. de

Ändringsförslag 154
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) För att motverka skenbart 
egenföretagande och andra överträdelser 
av den gällande lagstiftningen bör ett 
europeiskt register inrättas för företag 
som upprepade gånger har överträtt de 
regler som fastställs i detta direktiv och i 
direktiv 96/71/EG. Syftet med ett sådant 
register bör också vara att garantera lika 
villkor och rättvis konkurrens mellan 
företag.

Or. en
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Ändringsförslag 155
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) För att motverka kringgående av 
reglerna och skenbart egenföretagande 
ska kommissionen undersöka möjligheten 
att upprätta ett europeiskt register (”svart 
lista”) för företag som upprepade gånger 
har brutit mot bestämmelserna i detta 
direktiv och i direktiv 96/71/EG. Syftet 
med en sådan svart lista bör vara att 
garantera rättvis konkurrens mellan 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 156
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att säkerställa en bättre och 
enhetligare tillämpning av 
direktiv 96/71/EG samt den praktiska 
efterlevnaden av det och för att i mån av 
möjlighet minska variationen vad gäller 
tillämpningen och efterlevnaden inom 
unionen, bör medlemsstaterna se till att 
inspektionerna på deras territorier är 
effektiva och ändamålsenliga.

(18) För att säkerställa en bättre och 
enhetligare tillämpning av 
direktiv 96/71/EG samt den praktiska 
efterlevnaden av det bör medlemsstaterna 
se till att inspektionerna på deras territorier 
är effektiva och ändamålsenliga.

Or. en
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Ändringsförslag 157
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att säkerställa en bättre och 
enhetligare tillämpning av
direktiv 96/71/EG samt den praktiska 
efterlevnaden av det och för att i mån av 
möjlighet minska variationen vad gäller 
tillämpningen och efterlevnaden inom 
unionen, bör medlemsstaterna se till att 
inspektionerna på deras territorier är 
effektiva och ändamålsenliga.

(18) För att säkerställa en bättre och 
enhetligare tillämpning av 
direktiv 96/71/EG samt den praktiska 
efterlevnaden av det och för att i mån av 
möjlighet minska variationen vad gäller 
tillämpningen och efterlevnaden inom 
unionen, bör medlemsstaterna se till att 
inspektionerna på deras territorier är 
effektiva och ändamålsenliga. På så sätt 
får medlemsstaterna alltid använda alla 
former av kontrollåtgärder eller 
administrativa formkrav som de anser 
vara effektiva och nödvändiga för det 
aktuella syftet gentemot företag som 
utstationerar arbetstagare för att 
tillhandahålla tjänster. Detta gynnar 
ansträngningarna för att motverka 
svartarbete.

Or. de

Ändringsförslag 158
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Nationella yrkesinspektioner, 
arbetsmarknadens parter och andra 
tillsynsorgan är av största betydelse i detta 
avseende och bör ha en central roll även i 
framtiden.

(19) Nationella yrkesinspektioner, 
arbetsmarknadens parter och andra 
tillsynsorgan är av största betydelse i detta 
avseende och bör ha en central roll även i 
framtiden. Tillsynsorganens arbete får 
inte begränsas på något sätt.

Or. de
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Ändringsförslag 159
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att på ett flexibelt sätt kunna 
hantera mångfalden vad gäller 
arbetsmarknader och system för 
arbetsmarknadsrelationer får övriga 
parter eller organ i undantagsfall sköta 
övervakningen och tillsynen av vissa 
anställningsvillkor för utstationerade 
arbetstagare, förutsatt att de kan 
garantera ett lika högt skydd för de 
berörda personerna och en 
icke-diskriminerande och objektiv tillsyn.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 160
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att på ett flexibelt sätt kunna 
hantera mångfalden vad gäller 
arbetsmarknader och system för 
arbetsmarknadsrelationer får övriga parter 
eller organ i undantagsfall sköta 
övervakningen och tillsynen av vissa 
anställningsvillkor för utstationerade 
arbetstagare, förutsatt att de kan garantera 
ett lika högt skydd för de berörda 
personerna och en icke-diskriminerande 
och objektiv tillsyn.

(20) För att respektera mångfalden vad 
gäller arbetsmarknader och system för 
arbetsmarknadsrelationer har 
medlemsstaterna, i enlighet med sin 
nationella lagstiftning och praxis, rätt att 
ge övriga parter eller organ i uppgift att
sköta övervakningen och tillsynen av vissa 
anställningsvillkor för utstationerade 
arbetstagare, förutsatt att de kan garantera 
ett lika högt skydd för de berörda 
personerna och en icke-diskriminerande 
och objektiv tillsyn.
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Or. en

Ändringsförslag 161
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Medlemsstaterna uppmuntras särskilt 
att införa ett mer integrerat perspektiv på 
yrkesinspektioner. Behovet av 
gemensamma standarder som leder till 
jämförbara metoder och rutiner eller 
minimistandarder på unionsnivå bör även 
utredas.

(22) Medlemsstaterna uppmuntras särskilt 
att införa ett mer integrerat perspektiv på 
yrkesinspektioner. Behovet av 
gemensamma standarder som leder till 
jämförbara metoder och rutiner eller 
minimistandarder på unionsnivå bör även 
utredas. Utvecklingen av gemensamma 
standarder får dock inte leda till att 
medlemsstaterna begränsas i sina 
ansträngningar för att på ett effektivt sätt 
motverka svartarbete.

Or. de

Ändringsförslag 162
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att underlätta efterlevnaden av 
direktiv 96/71/EG och säkerställa en 
effektivare tillämpning av det bör det 
finnas särskilda mekanismer för de 
utstationerade arbetstagare som vill lämna 
in ett klagomål eller inleda ett förfarande, 
antingen direkt eller genom utsedda 
tredjeparter som till exempel fackliga 
organisationer, andra föreningar eller 
gemensamma 
arbetsmarknadsorganisationer. Detta 
påverkar inte påverkar tillämpningen av 
nationella regler som rör ombud och 
försvar vid domstol.

(23) För att underlätta efterlevnaden av 
direktiv 96/71/EG och säkerställa en 
effektivare tillämpning av det bör det 
finnas särskilda mekanismer för de 
utstationerade arbetstagare som vill lämna 
in ett klagomål eller inleda ett förfarande, 
antingen direkt eller genom utsedda 
tredjeparter som till exempel fackliga 
organisationer, andra föreningar eller 
gemensamma 
arbetsmarknadsorganisationer. 
Föreningar, organisationer och andra 
juridiska personer som har ett berättigat 
intresse av att direktiv 96/71/EG efterlevs 
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får engagera sig i rättsliga och 
administrativa förfaranden på uppdrag av 
arbetstagaren. Detta påverkar inte 
påverkar tillämpningen av nationella regler 
som rör ombud och försvar vid domstol.

Or. en

Ändringsförslag 163
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att underlätta efterlevnaden av 
direktiv 96/71/EG och säkerställa en 
effektivare tillämpning av det bör det 
finnas särskilda mekanismer för de 
utstationerade arbetstagare som vill lämna 
in ett klagomål eller inleda ett förfarande, 
antingen direkt eller genom utsedda 
tredjeparter som till exempel fackliga 
organisationer, andra föreningar eller 
gemensamma 
arbetsmarknadsorganisationer. Detta 
påverkar inte påverkar tillämpningen av 
nationella regler som rör ombud och 
försvar vid domstol.

(23) För att underlätta efterlevnaden av 
direktiv 96/71/EG och säkerställa en 
effektivare tillämpning av det bör det 
finnas särskilda mekanismer för de 
utstationerade arbetstagare som vill lämna 
in ett klagomål eller inleda ett förfarande, 
antingen direkt eller med deras uttryckliga 
medgivande genom utsedda tredjeparter 
som till exempel fackliga organisationer, 
andra föreningar eller gemensamma 
arbetsmarknadsorganisationer. Detta 
påverkar inte påverkar tillämpningen av 
nationella regler som rör ombud och 
försvar vid domstol.

Or. cs

Ändringsförslag 164
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) För att underlätta efterlevnaden av (23) För att underlätta efterlevnaden av 
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direktiv 96/71/EG och säkerställa en 
effektivare tillämpning av det bör det 
finnas särskilda mekanismer för de 
utstationerade arbetstagare som vill lämna 
in ett klagomål eller inleda ett förfarande, 
antingen direkt eller genom utsedda 
tredjeparter som till exempel fackliga 
organisationer, andra föreningar eller 
gemensamma 
arbetsmarknadsorganisationer. Detta 
påverkar inte påverkar tillämpningen av 
nationella regler som rör ombud och 
försvar vid domstol.

direktiv 96/71/EG och säkerställa en 
effektivare tillämpning av det bör det 
finnas särskilda mekanismer för de 
utstationerade arbetstagare som vill lämna 
in ett klagomål eller inleda ett förfarande, 
antingen direkt eller genom utsedda 
tredjeparter som till exempel fackliga 
organisationer, andra föreningar eller 
gemensamma 
arbetsmarknadsorganisationer. Detta 
påverkar inte påverkar tillämpningen av 
nationella regler som rör ombud och 
försvar vid domstol. Fackföreningar ska 
ha rätt att vidta kollektiva åtgärder och 
ska ha möjlighet till företrädartalan.

Or. en

Ändringsförslag 165
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Eftersom underentreprenader är 
vanligt förekommande inom bygg- och 
anläggningssektorn bör man för att 
trygga utstationerade arbetstagares 
rättigheter inom denna sektor se till att 
åtminstone den entreprenör, som 
arbetsgivaren är en direkt 
underentreprenör till, kan åläggas att 
utöver eller i stället för arbetsgivaren 
betala ut den nettominimilön som den 
utstationerade arbetstagaren har rätt till, 
eventuella innestående löner och/eller 
avgifter till gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsorganisationer som 
regleras i lag eller kollektivavtal, förutsatt 
att dessa omfattas av artikel 3.1 i 
direktiv 96/71/EG. Entreprenören ska inte 
hållas ansvarig om han eller hon gjort 
omsorgsfulla riskbedömningar. Detta kan 
omfatta förebyggande åtgärder när det 

utgår



AM\919866SV.doc 61/92 PE500.574v01-00

SV

gäller bevis från underentreprenören, i 
tillämpliga fall på grundval av 
information från de nationella 
myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 166
Phil Bennion

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Eftersom underentreprenader är 
vanligt förekommande inom bygg- och 
anläggningssektorn bör man för att 
trygga utstationerade arbetstagares 
rättigheter inom denna sektor se till att 
åtminstone den entreprenör, som 
arbetsgivaren är en direkt 
underentreprenör till, kan åläggas att 
utöver eller i stället för arbetsgivaren 
betala ut den nettominimilön som den 
utstationerade arbetstagaren har rätt till, 
eventuella innestående löner och/eller 
avgifter till gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsorganisationer som 
regleras i lag eller kollektivavtal, förutsatt 
att dessa omfattas av artikel 3.1 i 
direktiv 96/71/EG. Entreprenören ska inte 
hållas ansvarig om han eller hon gjort 
omsorgsfulla riskbedömningar. Detta kan 
omfatta förebyggande åtgärder när det 
gäller bevis från underentreprenören, i 
tillämpliga fall på grundval av 
information från de nationella 
myndigheterna.

utgår

Or. en
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Motivering

För att säkerställa full rättslig klarhet för utstationerade arbetstagare, och för att skydda 
företag som handlar i god tro, måste ansvaret alltid ligga hos arbetsgivaren, oavsett deras 
position i underleverantörskedjan.

Ändringsförslag 167
Csaba Őry

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Eftersom underentreprenader är 
vanligt förekommande inom bygg- och 
anläggningssektorn bör man för att 
trygga utstationerade arbetstagares 
rättigheter inom denna sektor se till att 
åtminstone den entreprenör, som 
arbetsgivaren är en direkt 
underentreprenör till, kan åläggas att 
utöver eller i stället för arbetsgivaren 
betala ut den nettominimilön som den 
utstationerade arbetstagaren har rätt till, 
eventuella innestående löner och/eller 
avgifter till gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsorganisationer som 
regleras i lag eller kollektivavtal, förutsatt 
att dessa omfattas av artikel 3.1 i 
direktiv 96/71/EG. Entreprenören ska inte 
hållas ansvarig om han eller hon gjort 
omsorgsfulla riskbedömningar. Detta kan 
omfatta förebyggande åtgärder när det 
gäller bevis från underentreprenören, i 
tillämpliga fall på grundval av 
information från de nationella 
myndigheterna.

utgår

Or. hu
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Ändringsförslag 168
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Othmar Karas, Phil Bennion, Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Eftersom underentreprenader är 
vanligt förekommande inom bygg- och 
anläggningssektorn bör man för att 
trygga utstationerade arbetstagares 
rättigheter inom denna sektor se till att 
åtminstone den entreprenör, som 
arbetsgivaren är en direkt 
underentreprenör till, kan åläggas att 
utöver eller i stället för arbetsgivaren 
betala ut den nettominimilön som den 
utstationerade arbetstagaren har rätt till, 
eventuella innestående löner och/eller 
avgifter till gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsorganisationer som 
regleras i lag eller kollektivavtal, förutsatt 
att dessa omfattas av artikel 3.1 i 
direktiv 96/71/EG. Entreprenören ska inte 
hållas ansvarig om han eller hon gjort 
omsorgsfulla riskbedömningar. Detta kan 
omfatta förebyggande åtgärder när det 
gäller bevis från underentreprenören, i 
tillämpliga fall på grundval av 
information från de nationella 
myndigheterna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 169
Marek Henryk Migalski

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Eftersom underentreprenader är 
vanligt förekommande inom bygg- och 

utgår



PE500.574v01-00 64/92 AM\919866SV.doc

SV

anläggningssektorn bör man för att 
trygga utstationerade arbetstagares 
rättigheter inom denna sektor se till att 
åtminstone den entreprenör, som 
arbetsgivaren är en direkt 
underentreprenör till, kan åläggas att 
utöver eller i stället för arbetsgivaren 
betala ut den nettominimilön som den 
utstationerade arbetstagaren har rätt till, 
eventuella innestående löner och/eller 
avgifter till gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsorganisationer som 
regleras i lag eller kollektivavtal, förutsatt 
att dessa omfattas av artikel 3.1 i 
direktiv 96/71/EG. Entreprenören ska inte 
hållas ansvarig om han eller hon gjort 
omsorgsfulla riskbedömningar. Detta kan 
omfatta förebyggande åtgärder när det 
gäller bevis från underentreprenören, i 
tillämpliga fall på grundval av 
information från de nationella 
myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 170
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Eftersom underentreprenader är 
vanligt förekommande inom bygg- och 
anläggningssektorn bör man för att trygga 
utstationerade arbetstagares rättigheter 
inom denna sektor se till att åtminstone 
den entreprenör, som arbetsgivaren är en 
direkt underentreprenör till, kan åläggas 
att utöver eller i stället för arbetsgivaren
betala ut den nettominimilön som den 
utstationerade arbetstagaren har rätt till, 
eventuella innestående löner och/eller 
avgifter till gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsorganisationer som 

(24) För att motverka missbruk vid
underentreprenader och för att trygga 
utstationerade arbetstagares rättigheter 
måste medlemsstaterna se till att 
uppdragsgivare inom alla sektorer kan 
åläggas att betala ut fastställda fordringar 
till den utstationerade arbetstagaren.
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regleras i lag eller kollektivavtal, förutsatt 
att dessa omfattas av artikel 3.1 i 
direktiv 96/71/EG. Entreprenören ska inte
hållas ansvarig om han eller hon gjort 
omsorgsfulla riskbedömningar. Detta kan 
omfatta förebyggande åtgärder när det 
gäller bevis från underentreprenören, i 
tillämpliga fall på grundval av 
information från de nationella 
myndigheterna.

Or. de

Ändringsförslag 171
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Eftersom underentreprenader är 
vanligt förekommande inom bygg- och 
anläggningssektorn bör man för att trygga 
utstationerade arbetstagares rättigheter 
inom denna sektor se till att åtminstone 
den entreprenör, som arbetsgivaren är en 
direkt underentreprenör till, kan åläggas 
att utöver eller i stället för arbetsgivaren
betala ut den nettominimilön som den 
utstationerade arbetstagaren har rätt till, 
eventuella innestående löner och/eller 
avgifter till gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsorganisationer som 
regleras i lag eller kollektivavtal, förutsatt 
att dessa omfattas av artikel 3.1 i 
direktiv 96/71/EG. Entreprenören ska inte 
hållas ansvarig om han eller hon gjort 
omsorgsfulla riskbedömningar. Detta kan 
omfatta förebyggande åtgärder när det 
gäller bevis från underentreprenören, i 
tillämpliga fall på grundval av 
information från de nationella 
myndigheterna.

(24) Eftersom underentreprenader inte 
bara är vanligt förekommande inom bygg-
och anläggningssektorn bör man för att 
trygga utstationerade arbetstagares 
rättigheter se till att alla entreprenörer i 
entreprenörskedjan kan åläggas att betala 
ut innestående fordringar till alla 
utstationerade arbetstagare.

Or. de
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Ändringsförslag 172
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Emer Costello, Jutta Steinruck, 
Evelyn Regner, Richard Falbr, Françoise Castex, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole 
Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Eftersom underentreprenader är 
vanligt förekommande inom bygg- och 
anläggningssektorn bör man för att trygga 
utstationerade arbetstagares rättigheter 
inom denna sektor se till att åtminstone 
den entreprenör, som arbetsgivaren är en 
direkt underentreprenör till, kan åläggas 
att utöver eller i stället för arbetsgivaren
betala ut den nettominimilön som den 
utstationerade arbetstagaren har rätt till, 
eventuella innestående löner och/eller 
avgifter till gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsorganisationer som 
regleras i lag eller kollektivavtal, förutsatt 
att dessa omfattas av artikel 3.1 i 
direktiv 96/71/EG. Entreprenören ska inte 
hållas ansvarig om han eller hon gjort 
omsorgsfulla riskbedömningar. Detta kan 
omfatta förebyggande åtgärder när det 
gäller bevis från underentreprenören, i 
tillämpliga fall på grundval av 
information från de nationella 
myndigheterna.

(24) I syfte att minska missbruk i 
samband med underentreprenader och för 
att trygga utstationerade arbetstagares 
rättigheter bör man se till att alla 
entreprenörer i hela kedjan, inom alla 
sektorer, kan åläggas att betala ut alla 
ersättningar som den utstationerade 
arbetstagaren har rätt till.

Or. en
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Ändringsförslag 173
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Eftersom underentreprenader är 
vanligt förekommande inom bygg- och 
anläggningssektorn bör man för att trygga 
utstationerade arbetstagares rättigheter 
inom denna sektor se till att åtminstone 
den entreprenör, som arbetsgivaren är en 
direkt underentreprenör till, kan åläggas 
att utöver eller i stället för arbetsgivaren
betala ut den nettominimilön som den 
utstationerade arbetstagaren har rätt till, 
eventuella innestående löner och/eller 
avgifter till gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsorganisationer som 
regleras i lag eller kollektivavtal, förutsatt 
att dessa omfattas av artikel 3.1 i 
direktiv 96/71/EG. Entreprenören ska inte 
hållas ansvarig om han eller hon gjort 
omsorgsfulla riskbedömningar. Detta kan 
omfatta förebyggande åtgärder när det 
gäller bevis från underentreprenören, i 
tillämpliga fall på grundval av 
information från de nationella 
myndigheterna.

(24) I syfte att minska missbruk i 
samband med underentreprenader och för
att trygga utstationerade arbetstagares 
rättigheter bör man se till att alla 
entreprenörer i hela kedjan, inom alla 
sektorer, kan åläggas att betala ut alla 
ersättningar som den utstationerade 
arbetstagaren har rätt till.

Or. en

Ändringsförslag 174
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Eftersom underentreprenader är 
vanligt förekommande inom bygg- och 
anläggningssektorn bör man för att trygga 
utstationerade arbetstagares rättigheter 

(24) Eftersom underentreprenader är 
vanligt förekommande inom bygg- och 
anläggningssektorn bör man för att trygga 
utstationerade arbetstagares rättigheter 
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inom denna sektor se till att åtminstone 
den entreprenör, som arbetsgivaren är en 
direkt underentreprenör till, kan åläggas 
att utöver eller i stället för arbetsgivaren 
betala ut den nettominimilön som den 
utstationerade arbetstagaren har rätt till, 
eventuella innestående löner och/eller 
avgifter till gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsorganisationer som 
regleras i lag eller kollektivavtal, förutsatt 
att dessa omfattas av artikel 3.1 i 
direktiv 96/71/EG. Entreprenören ska inte 
hållas ansvarig om han eller hon gjort 
omsorgsfulla riskbedömningar. Detta kan 
omfatta förebyggande åtgärder när det 
gäller bevis från underentreprenören, i 
tillämpliga fall på grundval av 
information från de nationella 
myndigheterna.

inom denna sektor se till att det inrättas 
särskilda regler.

Or. fr

Ändringsförslag 175
Jean-Luc Bennahmias

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Eftersom underentreprenader är 
vanligt förekommande inom bygg- och 
anläggningssektorn bör man för att trygga 
utstationerade arbetstagares rättigheter 
inom denna sektor se till att åtminstone den 
entreprenör, som arbetsgivaren är en direkt 
underentreprenör till, kan åläggas att 
utöver eller i stället för arbetsgivaren betala 
ut den nettominimilön som den 
utstationerade arbetstagaren har rätt till, 
eventuella innestående löner och/eller 
avgifter till gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsorganisationer som regleras 
i lag eller kollektivavtal, förutsatt att dessa 
omfattas av artikel 3.1 i direktiv 96/71/EG. 
Entreprenören ska inte hållas ansvarig om 

(24) Eftersom underentreprenader är 
vanligt förekommande inom bygg- och 
anläggningssektorn bör man för att trygga 
utstationerade arbetstagares rättigheter 
inom denna sektor se till att åtminstone den 
entreprenör, som arbetsgivaren är en direkt
eller indirekt underentreprenör till, kan 
åläggas att utöver eller i stället för 
arbetsgivaren betala ut den nettominimilön 
som den utstationerade arbetstagaren har 
rätt till, eventuella innestående löner 
och/eller avgifter till gemensamma fonder 
eller arbetsmarknadsorganisationer som 
regleras i lag eller kollektivavtal, förutsatt 
att dessa omfattas av artikel 3.1 i 
direktiv 96/71/EG. Entreprenören ska inte 
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han eller hon gjort omsorgsfulla 
riskbedömningar. Detta kan omfatta 
förebyggande åtgärder när det gäller bevis 
från underentreprenören, i tillämpliga fall 
på grundval av information från de 
nationella myndigheterna.

hållas ansvarig om han eller hon gjort 
omsorgsfulla riskbedömningar. Detta kan 
omfatta förebyggande åtgärder när det 
gäller bevis från underentreprenören, i 
tillämpliga fall på grundval av information 
från de nationella myndigheterna.

Or. fr

Ändringsförslag 176
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Eftersom underentreprenader är 
vanligt förekommande inom bygg- och 
anläggningssektorn bör man för att trygga 
utstationerade arbetstagares rättigheter 
inom denna sektor se till att åtminstone den 
entreprenör, som arbetsgivaren är en direkt 
underentreprenör till, kan åläggas att 
utöver eller i stället för arbetsgivaren betala 
ut den nettominimilön som den 
utstationerade arbetstagaren har rätt till, 
eventuella innestående löner och/eller 
avgifter till gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsorganisationer som regleras 
i lag eller kollektivavtal, förutsatt att dessa 
omfattas av artikel 3.1 i direktiv 96/71/EG. 
Entreprenören ska inte hållas ansvarig om 
han eller hon gjort omsorgsfulla 
riskbedömningar. Detta kan omfatta 
förebyggande åtgärder när det gäller bevis 
från underentreprenören, i tillämpliga fall 
på grundval av information från de 
nationella myndigheterna.

(24) Eftersom underentreprenader är 
vanligt förekommande inom vissa sektorer
bör man för att trygga utstationerade 
arbetstagares rättigheter inom denna sektor 
se till att åtminstone den entreprenör, som 
arbetsgivaren är en direkt underentreprenör 
till, kan åläggas att utöver eller i stället för 
arbetsgivaren betala ut den nettominimilön 
som den utstationerade arbetstagaren har 
rätt till, eventuella innestående löner 
och/eller avgifter till gemensamma fonder 
eller arbetsmarknadsorganisationer som 
regleras i lag eller kollektivavtal, förutsatt 
att dessa omfattas av artikel 3.1 i 
direktiv 96/71/EG. Entreprenören ska inte 
hållas ansvarig om han eller hon gjort 
omsorgsfulla riskbedömningar. Detta kan 
omfatta förebyggande åtgärder när det 
gäller bevis från underentreprenören, i 
tillämpliga fall på grundval av information 
från de nationella myndigheterna.

Or. fr
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Ändringsförslag 177
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Eftersom underentreprenader är 
vanligt förekommande inom bygg- och 
anläggningssektorn bör man för att trygga 
utstationerade arbetstagares rättigheter 
inom denna sektor se till att åtminstone den 
entreprenör, som arbetsgivaren är en direkt 
underentreprenör till, kan åläggas att 
utöver eller i stället för arbetsgivaren betala 
ut den nettominimilön som den 
utstationerade arbetstagaren har rätt till, 
eventuella innestående löner och/eller 
avgifter till gemensamma fonder eller 
arbetsmarknadsorganisationer som regleras 
i lag eller kollektivavtal, förutsatt att dessa 
omfattas av artikel 3.1 i direktiv 96/71/EG. 
Entreprenören ska inte hållas ansvarig om 
han eller hon gjort omsorgsfulla 
riskbedömningar. Detta kan omfatta 
förebyggande åtgärder när det gäller bevis 
från underentreprenören, i tillämpliga fall 
på grundval av information från de 
nationella myndigheterna.

(24) Eftersom användningen av
underentreprenader ökar i samband med 
tillhandahållandet av tjänster över 
nationsgränserna och för att trygga 
utstationerade arbetstagares rättigheter 
inom denna sektor bör man se till att 
åtminstone den entreprenör, som 
arbetsgivaren är en direkt underentreprenör 
till, kan åläggas att utöver eller i stället för 
arbetsgivaren betala ut den nettominimilön 
som den utstationerade arbetstagaren har 
rätt till, eventuella innestående löner 
och/eller avgifter till gemensamma fonder 
eller arbetsmarknadsorganisationer som 
regleras i lag eller kollektivavtal, förutsatt 
att dessa omfattas av artikel 3.1 i 
direktiv 96/71/EG. Entreprenören ska inte 
hållas ansvarig om han eller hon gjort 
omsorgsfulla riskbedömningar. Detta kan 
omfatta förebyggande åtgärder när det 
gäller bevis från underentreprenören, i 
tillämpliga fall på grundval av information 
från de nationella myndigheterna.

Or. fr

Ändringsförslag 178
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) I särskilda fall kan andra 
entreprenörer i enlighet med nationell 
lagstiftning och praxis också hållas 
ansvariga vid överträdelser av 

utgår



AM\919866SV.doc 71/92 PE500.574v01-00

SV

skyldigheterna i detta direktiv, eller så kan 
deras ansvar begränsas i samråd med 
arbetsmarknadens parter på nationell 
nivå eller inom en viss sektor.

Or. en

Ändringsförslag 179
Phil Bennion

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) I särskilda fall kan andra 
entreprenörer i enlighet med nationell 
lagstiftning och praxis också hållas 
ansvariga vid överträdelser av 
skyldigheterna i detta direktiv, eller så kan 
deras ansvar begränsas i samråd med 
arbetsmarknadens parter på nationell 
nivå eller inom en viss sektor.

utgår

Or. en

Motivering

För att säkerställa full rättslig klarhet för utstationerade arbetstagare, och för att skydda 
företag som handlar i god tro, måste ansvaret alltid ligga hos arbetsgivaren, oavsett deras 
position i underleverantörskedjan.

Ändringsförslag 180
Csaba Őry

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) I särskilda fall kan andra 
entreprenörer i enlighet med nationell 
lagstiftning och praxis också hållas 
ansvariga vid överträdelser av 

utgår
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skyldigheterna i detta direktiv, eller så kan 
deras ansvar begränsas i samråd med 
arbetsmarknadens parter på nationell 
nivå eller inom en viss sektor.

Or. hu

Ändringsförslag 181
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) I särskilda fall kan andra 
entreprenörer i enlighet med nationell 
lagstiftning och praxis också hållas 
ansvariga vid överträdelser av 
skyldigheterna i detta direktiv, eller så kan 
deras ansvar begränsas i samråd med 
arbetsmarknadens parter på nationell 
nivå eller inom en viss sektor.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 182
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) I särskilda fall kan andra 
entreprenörer i enlighet med nationell 
lagstiftning och praxis också hållas 
ansvariga vid överträdelser av 
skyldigheterna i detta direktiv, eller så kan 
deras ansvar begränsas i samråd med 
arbetsmarknadens parter på nationell 
nivå eller inom en viss sektor.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 183
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) I särskilda fall kan andra 
entreprenörer i enlighet med nationell 
lagstiftning och praxis också hållas 
ansvariga vid överträdelser av 
skyldigheterna i detta direktiv, eller så kan 
deras ansvar begränsas i samråd med 
arbetsmarknadens parter på nationell 
nivå eller inom en viss sektor.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 184
Marek Henryk Migalski

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) I särskilda fall kan andra 
entreprenörer i enlighet med nationell 
lagstiftning och praxis också hållas 
ansvariga vid överträdelser av 
skyldigheterna i detta direktiv, eller så kan 
deras ansvar begränsas i samråd med 
arbetsmarknadens parter på nationell 
nivå eller inom en viss sektor.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 185
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland
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Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) I särskilda fall kan andra 
entreprenörer i enlighet med nationell 
lagstiftning och praxis också hållas 
ansvariga vid överträdelser av 
skyldigheterna i detta direktiv, eller så kan 
deras ansvar begränsas i samråd med 
arbetsmarknadens parter på nationell 
nivå eller inom en viss sektor.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 186
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) I särskilda fall kan andra 
entreprenörer i enlighet med nationell 
lagstiftning och praxis också hållas 
ansvariga vid överträdelser av 
skyldigheterna i detta direktiv, eller så kan 
deras ansvar begränsas i samråd med 
arbetsmarknadens parter på nationell 
nivå eller inom en viss sektor.

(25) Det står medlemsstaterna fritt att 
behålla eller införa strängare regler vid 
fordringar som uppkommer från 
utstationerade arbetstagare.

Or. de
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Ändringsförslag 187
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) I särskilda fall kan andra entreprenörer 
i enlighet med nationell lagstiftning och 
praxis också hållas ansvariga vid 
överträdelser av skyldigheterna i detta 
direktiv, eller så kan deras ansvar 
begränsas i samråd med arbetsmarknadens 
parter på nationell nivå eller inom en viss 
sektor.

(25) I särskilda fall kan andra entreprenörer 
i enlighet med nationell lagstiftning och 
praxis också hållas ansvariga vid 
överträdelser av skyldigheterna i detta 
direktiv i samråd med arbetsmarknadens 
parter på nationell nivå eller inom en viss 
sektor.

Or. de

Ändringsförslag 188
Thomas Händel

Förslag till direktiv
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) Det står medlemsstaterna fritt att 
behålla eller införa strängare regler vad 
gäller generalentreprenörers ansvar.

Or. de

Ändringsförslag 189
Nadja Hirsch

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Entreprenören bör åläggas detta 
ansvar när den direkta 
underentreprenören är en 

utgår
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tjänsteleverantör som är etablerad i en 
annan medlemsstat och som utstationerar 
arbetstagare, eftersom social trygghet för 
arbetstagare är ett överordnat 
allmänintresse. När det gäller möjligheten 
att göra anspråk på innestående löner 
eller skatteåterbäring eller 
socialskyddsavgifter som otillbörligt 
innehållits befinner sig utstationerade 
arbetstagare kanske inte i samma 
situation som arbetstagare som är 
anställda av en direkt underentreprenör 
som är etablerad i samma medlemsstat 
som entreprenören.

Or. de

Ändringsförslag 190
Milan Cabrnoch

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Entreprenören bör åläggas detta 
ansvar när den direkta 
underentreprenören är en 
tjänsteleverantör som är etablerad i en 
annan medlemsstat och som utstationerar 
arbetstagare, eftersom social trygghet för 
arbetstagare är ett överordnat 
allmänintresse. När det gäller möjligheten 
att göra anspråk på innestående löner 
eller skatteåterbäring eller 
socialskyddsavgifter som otillbörligt 
innehållits befinner sig utstationerade 
arbetstagare kanske inte i samma 
situation som arbetstagare som är 
anställda av en direkt underentreprenör 
som är etablerad i samma medlemsstat 
som entreprenören.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 191
Csaba Őry

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Entreprenören bör åläggas detta 
ansvar när den direkta 
underentreprenören är en 
tjänsteleverantör som är etablerad i en 
annan medlemsstat och som utstationerar 
arbetstagare, eftersom social trygghet för 
arbetstagare är ett överordnat 
allmänintresse. När det gäller möjligheten 
att göra anspråk på innestående löner 
eller skatteåterbäring eller 
socialskyddsavgifter som otillbörligt 
innehållits befinner sig utstationerade 
arbetstagare kanske inte i samma 
situation som arbetstagare som är 
anställda av en direkt underentreprenör 
som är etablerad i samma medlemsstat 
som entreprenören.

utgår

Or. hu

Ändringsförslag 192
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Entreprenören bör åläggas detta 
ansvar när den direkta 
underentreprenören är en 
tjänsteleverantör som är etablerad i en 
annan medlemsstat och som utstationerar 
arbetstagare, eftersom social trygghet för 
arbetstagare är ett överordnat 
allmänintresse. När det gäller möjligheten 
att göra anspråk på innestående löner 

utgår
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eller skatteåterbäring eller 
socialskyddsavgifter som otillbörligt 
innehållits befinner sig utstationerade 
arbetstagare kanske inte i samma 
situation som arbetstagare som är 
anställda av en direkt underentreprenör 
som är etablerad i samma medlemsstat 
som entreprenören.

Or. en

Ändringsförslag 193
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Adam Bielan, Phil Bennion, Othmar Karas, Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Entreprenören bör åläggas detta 
ansvar när den direkta 
underentreprenören är en 
tjänsteleverantör som är etablerad i en 
annan medlemsstat och som utstationerar 
arbetstagare, eftersom social trygghet för
arbetstagare är ett överordnat 
allmänintresse. När det gäller möjligheten 
att göra anspråk på innestående löner 
eller skatteåterbäring eller 
socialskyddsavgifter som otillbörligt 
innehållits befinner sig utstationerade 
arbetstagare kanske inte i samma 
situation som arbetstagare som är 
anställda av en direkt underentreprenör 
som är etablerad i samma medlemsstat 
som entreprenören.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 194
Phil Bennion

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Entreprenören bör åläggas detta 
ansvar när den direkta 
underentreprenören är en 
tjänsteleverantör som är etablerad i en 
annan medlemsstat och som utstationerar 
arbetstagare, eftersom social trygghet för 
arbetstagare är ett överordnat 
allmänintresse. När det gäller möjligheten 
att göra anspråk på innestående löner 
eller skatteåterbäring eller 
socialskyddsavgifter som otillbörligt 
innehållits befinner sig utstationerade 
arbetstagare kanske inte i samma 
situation som arbetstagare som är 
anställda av en direkt underentreprenör 
som är etablerad i samma medlemsstat 
som entreprenören.

utgår

Or. en

Motivering

För att säkerställa full rättslig klarhet för utstationerade arbetstagare, och för att skydda 
företag som handlar i god tro, måste ansvaret alltid ligga hos arbetsgivaren, oavsett deras 
position i underleverantörskedjan.

Ändringsförslag 195
Marek Henryk Migalski

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Entreprenören bör åläggas detta 
ansvar när den direkta 
underentreprenören är en 
tjänsteleverantör som är etablerad i en 

utgår
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annan medlemsstat och som utstationerar 
arbetstagare, eftersom social trygghet för 
arbetstagare är ett överordnat 
allmänintresse. När det gäller möjligheten 
att göra anspråk på innestående löner 
eller skatteåterbäring eller 
socialskyddsavgifter som otillbörligt 
innehållits befinner sig utstationerade 
arbetstagare kanske inte i samma 
situation som arbetstagare som är 
anställda av en direkt underentreprenör 
som är etablerad i samma medlemsstat 
som entreprenören.

Or. en

Ändringsförslag 196
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Entreprenören bör åläggas detta 
ansvar när den direkta 
underentreprenören är en 
tjänsteleverantör som är etablerad i en 
annan medlemsstat och som utstationerar 
arbetstagare, eftersom social trygghet för 
arbetstagare är ett överordnat 
allmänintresse. När det gäller möjligheten 
att göra anspråk på innestående löner 
eller skatteåterbäring eller 
socialskyddsavgifter som otillbörligt 
innehållits befinner sig utstationerade 
arbetstagare kanske inte i samma 
situation som arbetstagare som är 
anställda av en direkt underentreprenör 
som är etablerad i samma medlemsstat 
som entreprenören.

(26) System för efterlevnad i 
distributionskedjan som redan finns i
medlemsstaterna och som föreskriver 
bättre villkor och skydd för arbetstagare 
ska inte på något sätt begränsas av 
bestämmelserna i detta direktiv.

Or. en
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Ändringsförslag 197
Jean-Luc Bennahmias

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Entreprenören bör åläggas detta 
ansvar när den direkta underentreprenören 
är en tjänsteleverantör som är etablerad i en 
annan medlemsstat och som utstationerar 
arbetstagare, eftersom social trygghet för 
arbetstagare är ett överordnat 
allmänintresse. När det gäller möjligheten 
att göra anspråk på innestående löner eller 
skatteåterbäring eller socialskyddsavgifter 
som otillbörligt innehållits befinner sig 
utstationerade arbetstagare kanske inte i 
samma situation som arbetstagare som är 
anställda av en direkt underentreprenör 
som är etablerad i samma medlemsstat som 
entreprenören.

(26) Entreprenören bör åläggas detta 
ansvar när den direkta eller indirekta
underentreprenören är en tjänsteleverantör 
som är etablerad i en annan medlemsstat 
och som utstationerar arbetstagare, 
eftersom social trygghet för arbetstagare är 
ett överordnat allmänintresse. När det 
gäller möjligheten att göra anspråk på 
innestående löner eller skatteåterbäring 
eller socialskyddsavgifter som otillbörligt 
innehållits befinner sig utstationerade 
arbetstagare kanske inte i samma situation 
som arbetstagare som är anställda av en 
underentreprenör som är etablerad i samma 
medlemsstat som entreprenören.

Or. fr

Ändringsförslag 198
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Entreprenören bör åläggas detta 
ansvar när den direkta underentreprenören 
är en tjänsteleverantör som är etablerad i en 
annan medlemsstat och som utstationerar 
arbetstagare, eftersom social trygghet för 
arbetstagare är ett överordnat 
allmänintresse. När det gäller möjligheten 
att göra anspråk på innestående löner eller 
skatteåterbäring eller socialskyddsavgifter 
som otillbörligt innehållits befinner sig 
utstationerade arbetstagare kanske inte i 
samma situation som arbetstagare som är 

(26) Entreprenören bör omfattas av 
särskilda regler när den direkta 
underentreprenören är en tjänsteleverantör 
som är etablerad i en annan medlemsstat 
och som utstationerar arbetstagare, 
eftersom social trygghet för arbetstagare är 
ett överordnat allmänintresse. När det 
gäller möjligheten att göra anspråk på 
innestående löner eller skatteåterbäring
eller socialskyddsavgifter som otillbörligt 
innehållits befinner sig utstationerade 
arbetstagare kanske inte i samma situation 
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anställda av en direkt underentreprenör 
som är etablerad i samma medlemsstat som 
entreprenören.

som arbetstagare som är anställda av en 
direkt underentreprenör som är etablerad i 
samma medlemsstat som entreprenören.

Or. fr

Ändringsförslag 199
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) Detta direktiv och direktiv 96/71/EG 
är även tillämpligt på andra 
transportföretag än sjötransportföretag, 
som utstationerar arbetstagare till andra 
medlemsstater, inbegripet luft- och 
godstransport samt cabotageverksamhet i 
enlighet med skäl 17 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1072/2009 om 
gemensamma regler för tillträde till den 
internationella marknaden för 
godstransporter på väg.

Or. en

Ändringsförslag 200
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) Offentliga och privata slutkunder 
har också en aktsamhetsplikt och en roll 
att spela för att se till att de utsända 
arbetstagarnas rättigheter respekteras, 
när dessa anställs direkt av det 
avtalsslutande företaget. På samma sätt 
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som när det gäller den mekanism för 
solidariskt ansvar som inrättats för de 
entreprenörer som underleverantören 
anställer bör kundens solidariska ansvar, 
när de utsända arbetstagarna anställs av 
entreprenören, gälla på samma villkor. 
När det gäller möjligheten att göra 
anspråk på innestående löner, 
skatteåterbäring eller sociala avgifter som 
otillbörligt innehållits befinner sig 
nämligen utstationerade arbetstagare 
kanske inte i samma situation som 
arbetstagare som är anställda av ett 
företag som är etablerat i samma 
medlemsstat som kunden. Sådana regler 
bör emellertid inte gälla för 
privatpersoner eftersom dessa inte är i 
stånd att utföra samma kontroller som en 
yrkesmässig slutkund.

Or. fr

Ändringsförslag 201
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Medlemsstaternas möjligheter att 
verkställa administrativa böter och/eller 
avgifter i gränsöverskridande fall varierar, 
vilket hämmar den inre marknadens 
funktion och kan göra det mycket svårt, 
eller till och med omöjligt, att säkerställa 
att skyddet av utstationerade arbetstagare 
är lika högt i hela unionen.

(27) Medlemsstaternas möjligheter att 
verkställa administrativa böter och/eller 
avgifter i gränsöverskridande fall varierar, 
vilket hämmar den inre marknadens 
funktion och kan göra det mycket svårt, 
eller till och med omöjligt, att säkerställa 
att skyddet av utstationerade arbetstagare 
är lika högt i hela unionen. Om sådana 
böter och påföljder utdöms på grund av 
bristande efterlevnad av de 
anställningsvillkor som fastställts av 
arbetsdomstolar eller i kollektivavtal, 
måste dessa vara verkställbara.

Or. en
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Ändringsförslag 202
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Medlemsstaternas möjligheter att 
verkställa administrativa böter och/eller 
avgifter i gränsöverskridande fall varierar, 
vilket hämmar den inre marknadens 
funktion och kan göra det mycket svårt, 
eller till och med omöjligt, att säkerställa 
att skyddet av utstationerade arbetstagare 
är lika högt i hela unionen.

(27) Medlemsstaternas möjligheter att 
verkställa administrativa böter och/eller 
avgifter i fråga om utstationerade 
arbetstagares situation i enlighet med 
detta direktiv och direktiv 96/71/EG, i 
gränsöverskridande fall varierar, vilket 
hämmar den inre marknadens funktion och 
kan göra det mycket svårt, eller till och 
med omöjligt, att säkerställa att skyddet av 
utstationerade arbetstagare är lika högt i 
hela unionen.

Or. en

Ändringsförslag 203
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Det bör säkerställas att efterlevnaden 
av de materiella bestämmelser som rör 
utstationering av arbetstagare i samband 
med tillhandahållande av tjänster 
kontrolleras effektivt, genom särskilda 
åtgärder som inriktas på 
gränsöverskridande verkställighet av 
administrativa böter och avgifter. En 
harmonisering av medlemsstaternas 
lagstiftning på detta område är därför en 
förutsättning för att skyddet ska bli bättre, 
mer likställt och jämförbart och för att den 
inre marknaden ska fungera väl.

(28) Det bör säkerställas att efterlevnaden 
av de materiella bestämmelser som rör 
utstationering av arbetstagare i samband 
med tillhandahållande av tjänster 
kontrolleras effektivt, genom särskilda 
åtgärder som inriktas på 
gränsöverskridande verkställighet av 
administrativa böter och avgifter i fråga 
om utstationerade arbetstagares situation 
i enlighet med detta direktiv och 
direktiv 96/71/EG. En harmonisering av 
medlemsstaternas lagstiftning på detta 
område är därför en förutsättning för att 
skyddet ska bli bättre, mer likställt och 
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jämförbart och för att den inre marknaden 
ska fungera väl.

Or. en

Ändringsförslag 204
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Genom att anta gemensamma 
bestämmelser om ömsesidigt bistånd och 
stöd vid tillsynsåtgärder och om de 
kostnader som detta föranleder, och genom 
att anta enhetliga krav för anmälning av 
beslut om administrativa böter och 
avgifter, bör ett antal praktiska problem 
med gränsöverskridande verkställighet 
kunna lösas, och informationen och 
verkställigheten av sådana beslut som 
fattats i andra medlemsstater förbättras.

(29) Genom att anta gemensamma 
bestämmelser om ömsesidigt bistånd och 
stöd vid tillsynsåtgärder och om de 
kostnader som detta föranleder, och genom 
att anta enhetliga krav för anmälning av 
beslut om administrativa böter och avgifter 
i fråga om utstationerade arbetstagares 
situation i enlighet med detta direktiv och 
direktiv 96/71/EG, bör ett antal praktiska 
problem med gränsöverskridande 
verkställighet kunna lösas, och 
informationen och verkställigheten av 
sådana beslut som fattats i andra 
medlemsstater förbättras.

Or. en

Ändringsförslag 205
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Trots att det antas enhetligare 
bestämmelser om gränsöverskridande 
verkställighet av böter och avgifter och att 
det måste finnas enhetligare kriterier för 
uppföljande förfaranden som gäller 
obetalda böter och avgifter, bör dessa inte 
påverka medlemsstaternas behörighet att 
fastställa egna system för böter, avgifter 

(30) Trots att det antas enhetligare 
bestämmelser om gränsöverskridande 
verkställighet av böter och avgifter i fråga 
om utstationerade arbetstagares situation 
i enlighet med detta direktiv och 
direktiv 96/71/EG, och att det måste finnas 
enhetligare kriterier för uppföljande 
förfaranden som gäller obetalda böter och 
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och andra påföljder eller de möjligheter att 
driva in fordringar som ges i den egna 
lagstiftningen.

avgifter, bör dessa inte påverka 
medlemsstaternas behörighet att fastställa 
egna system för böter, avgifter och andra 
påföljder eller de möjligheter att driva in 
fordringar som ges i den egna 
lagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 206
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Trots att det antas enhetligare 
bestämmelser om gränsöverskridande 
verkställighet av böter och avgifter och att 
det måste finnas enhetligare kriterier för 
uppföljande förfaranden som gäller 
obetalda böter och avgifter, bör dessa inte 
påverka medlemsstaternas behörighet att 
fastställa egna system för böter, avgifter 
och andra påföljder eller de möjligheter att 
driva in fordringar som ges i den egna 
lagstiftningen.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. pl

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 207
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Avsikten med detta direktiv är inte att (31) Avsikten med detta direktiv är inte att 
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skapa harmoniserade regler om rättsligt 
samarbete, domstols behörighet eller 
erkännande och verkställighet av domar på 
privaträttens område och inte heller att 
reglera frågor om tillämplig lag.

skapa harmoniserade regler om rättsligt 
samarbete, domstols behörighet eller 
erkännande och verkställighet av domar på 
privaträttens område och inte heller att 
reglera frågor om tillämplig lag eller att 
begränsa medlemsstaternas 
kontrollåtgärder.

Or. de

Ändringsförslag 208
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Richard Falbr, 
Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Om skyldigheterna i detta direktiv inte 
efterlevs bör medlemsstaterna vidta 
lämpliga åtgärder, till exempel genom 
administrativa eller rättsliga förfaranden, 
och de bör fastställa effektiva, 
proportionella och avskräckande påföljder 
för överträdelse av skyldigheterna enligt 
direktivet.

(32) Om skyldigheterna i detta direktiv inte 
efterlevs bör medlemsstaterna vidta 
lämpliga åtgärder, till exempel genom 
administrativa eller rättsliga förfaranden, 
och de bör fastställa effektiva, 
proportionella och avskräckande påföljder 
för överträdelse av skyldigheterna enligt 
direktivet. Otillräckligt samarbete mellan 
medlemsstaterna är fortfarande ett 
problem när det gäller efterlevnaden av 
direktiv 96/71/EG. Detta gör det svårare 
att skapa lika villkor för företag och att 
skydda arbetstagarna. Kommissionen bör 
därför vidta rättsliga åtgärder i enlighet 
med fördraget om Europeiska unionen 
mot medlemsstater som underlåter att 
följa de bestämmelser som fastställs i 
detta direktiv och i direktiv 96/71/EG.

Or. en

Ändringsförslag 209
Phil Bennion

Förslag till direktiv
Skäl 32
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Om skyldigheterna i detta direktiv inte 
efterlevs bör medlemsstaterna vidta 
lämpliga åtgärder, till exempel genom 
administrativa eller rättsliga förfaranden, 
och de bör fastställa effektiva, 
proportionella och avskräckande påföljder 
för överträdelse av skyldigheterna enligt 
direktivet.

(32) Om skyldigheterna i detta direktiv inte 
efterlevs bör medlemsstaterna vidta 
lämpliga åtgärder, till exempel genom 
administrativa eller rättsliga förfaranden, 
och de bör fastställa effektiva, 
proportionella och avskräckande påföljder 
för överträdelse av skyldigheterna enligt 
direktivet. Om medlemsstaterna inte 
efterlever detta direktiv till fullo bör detta 
leda till att kommissionen inleder 
överträdelseförfaranden.

Or. en

Motivering

Att det nuvarande direktivet inte genomförts ordentligt har lett till ett flertal domar från 
domstolen, vilka i stort sett har misslyckats med komma åt den större frågan om bristande 
efterlevnad. Det är viktigt att alla aktörer inser hur betydelsefullt ett korrekt genomförande är 
för att man ska kunna skydda arbetstagarnas rättigheter och se till att den inre marknaden 
fungerar smidigt.

Ändringsförslag 210
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Om skyldigheterna i detta direktiv inte 
efterlevs bör medlemsstaterna vidta 
lämpliga åtgärder, till exempel genom 
administrativa eller rättsliga förfaranden, 
och de bör fastställa effektiva, 
proportionella och avskräckande påföljder 
för överträdelse av skyldigheterna enligt 
direktivet.

(32) Om skyldigheterna i detta direktiv inte 
efterlevs bör medlemsstaterna vidta 
lämpliga åtgärder, till exempel genom 
administrativa eller rättsliga förfaranden, 
och de bör fastställa effektiva, 
proportionella och avskräckande påföljder 
för överträdelse av skyldigheterna enligt 
direktivet. Otillräckligt samarbete mellan 
medlemsstaterna är tyvärr fortfarande ett 
problem när det gäller efterlevnaden av 
direktiv 96/71/EG, och utgör ett hinder för 
skapandet av lika villkor för företag och 
skydd av arbetstagare.
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Ändringsförslag 211
Danuta Jazłowiecka

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Om skyldigheterna i detta direktiv inte 
efterlevs bör medlemsstaterna vidta 
lämpliga åtgärder, till exempel genom 
administrativa eller rättsliga förfaranden, 
och de bör fastställa effektiva, 
proportionella och avskräckande påföljder 
för överträdelse av skyldigheterna enligt 
direktivet.

(32) Om skyldigheterna i detta direktiv inte 
fullgörs bör medlemsstaterna vidta 
lämpliga åtgärder, till exempel genom 
administrativa eller rättsliga förfaranden, 
och de bör fastställa effektiva, 
proportionella och avskräckande påföljder 
för överträdelse av skyldigheterna enligt 
direktivet.

Or. pl

Motivering

Språklig ändring i den polska versionen.

Ändringsförslag 212
Marian Harkin

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Om skyldigheterna i detta direktiv inte 
efterlevs bör medlemsstaterna vidta 
lämpliga åtgärder, till exempel genom 
administrativa eller rättsliga förfaranden, 
och de bör fastställa effektiva, 
proportionella och avskräckande påföljder 
för överträdelse av skyldigheterna enligt 
direktivet.

(32) Om skyldigheterna i detta direktiv inte 
efterlevs bör medlemsstaterna vidta 
lämpliga åtgärder, till exempel genom 
administrativa eller rättsliga förfaranden, 
och de bör fastställa effektiva, 
proportionella och avskräckande påföljder 
för överträdelse av skyldigheterna enligt 
direktivet. Om medlemsstaterna inte 
efterlever detta direktiv till fullo bör detta 
leda till att kommissionen inleder 
överträdelseförfaranden.
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Ändringsförslag 213
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Liisa Jaakonsaari, Jutta 
Steinruck, Richard Falbr, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio Gaetano 
Cofferati

Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Detta direktiv är förenligt med de 
grundläggande rättigheter och principer 
som fastställs i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna, särskilt 
rätten till skydd av personuppgifter 
(artikel 8), fritt yrkesval och rätt att arbeta 
(artikel 15), näringsfrihet (artikel 16), 
förhandlingsrätt och rätt till kollektiva 
åtgärder (artikel 28), rättvisa 
arbetsförhållanden (artikel 31) och rätt till 
ett effektivt rättsmedel och till en opartisk 
domstol (artikel 47), och måste genomföras 
i enlighet med dessa rättigheter och 
principer.

(33) Detta direktiv och direktiv 96/71/EG 
är förenliga med de grundläggande 
rättigheter och principer som fastställs i 
Europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna, ILO:s 
konventioner och Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna, 
särskilt rätten till skydd av personuppgifter 
(artikel 8), fritt yrkesval och rätt att arbeta 
(artikel 15), näringsfrihet (artikel 16), 
likhet inför lagen (artikel 20), 
icke-diskriminering (artikel 21),
förhandlingsrätt och rätt till kollektiva 
åtgärder (artikel 28), rättvisa 
arbetsförhållanden (artikel 31) och rätt till 
ett effektivt rättsmedel och till en opartisk 
domstol (artikel 47), och måste genomföras 
i enlighet med dessa rättigheter och 
principer.

Or. en

Ändringsförslag 214
Elisabeth Schroedter, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Detta direktiv är förenligt med de (33) Detta direktiv är förenligt med de 
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grundläggande rättigheter och principer 
som fastställs i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna, särskilt 
rätten till skydd av personuppgifter 
(artikel 8), fritt yrkesval och rätt att arbeta 
(artikel 15), näringsfrihet (artikel 16), 
förhandlingsrätt och rätt till kollektiva 
åtgärder (artikel 28), rättvisa 
arbetsförhållanden (artikel 31) och rätt till 
ett effektivt rättsmedel och till en opartisk 
domstol (artikel 47), och måste genomföras 
i enlighet med dessa rättigheter och 
principer.

grundläggande rättigheter och principer 
som fastställs i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna, särskilt 
rätten till skydd av personuppgifter 
(artikel 8), fritt yrkesval och rätt att arbeta 
(artikel 15), näringsfrihet (artikel 16), 
förhandlingsrätt och rätt till kollektiva 
åtgärder (artikel 28), rättvisa 
arbetsförhållanden (artikel 31) och rätt till 
ett effektivt rättsmedel och till en opartisk 
domstol (artikel 47) och de relevanta 
ILO-konventionerna, och måste 
genomföras i enlighet med dessa rättigheter 
och principer.

Or. en

Ändringsförslag 215
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Minodora Cliveti, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, 
Richard Falbr, Françoise Castex, Birgit Sippel, Sylvana Rapti, Ole Christensen, Sergio 
Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33a) Grundläggande sociala rättigheter 
får inte ifrågasättas av skäl som grundas 
på de ekonomiska friheterna. Detta 
direktiv bör därför stärka genomförandet 
av direktiv 96/71/EG, särskilt med tanke 
på den rättsliga osäkerhet som uppstått till 
följd av EU-domstolens domar, särskilt 
domarna i målen Viking (C-438/05), 
Laval (C-341/05), Rüffert (C-346/06) och 
Luxemburg (C-319/06).

Or. en

Ändringsförslag 216
Thomas Mann

Förslag till direktiv
Skäl 34
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Eftersom målet med detta direktiv, 
dvs. att inrätta en allmän gemensam ram 
med lämpliga bestämmelser, åtgärder och 
kontrollmekanismer som behövs för att 
förbättra genomförandet, tillämpningen 
och efterlevnaden av direktiv 96/71/EG så 
att det blir mer enhetligt, inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna, och de därför, på grund 
av åtgärdens omfattning och verkningar, 
bättre kan uppnås på unionsnivå, kan 
unionen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går detta direktiv inte utöver 
vad som är nödvändigt för att uppnå 
detta mål.

(34) Eftersom målet med detta direktiv, 
dvs. att kraftigt förstärka 
medlemsstaternas kontrollmekanismer 
och åtgärder samt att inrätta en allmän 
gemensam ram med lämpliga 
bestämmelser som behövs för att förbättra 
genomförandet, tillämpningen och 
efterlevnaden av direktiv 96/71/EG så att 
det blir mer enhetligt, inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna, och de därför, på grund 
av åtgärdens omfattning och verkningar, 
bättre kan uppnås på unionsnivå, kan 
unionen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går detta direktiv inte utöver 
vad som är nödvändigt för att uppnå
detta mål.

Or. de


