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KORT BEGRUNDELSE

Dette forslag, som indgår i EU's bestræbelser på at udvikle en samlet migrationspolitik, er et 
rammeforslag om tredjelandsstatsborgere med en dobbelt målsætning:

a) at indføre en kombineret ansøgningsprocedure for opholdstilladelse og arbejdstilladelse i 
en medlemsstat

b) at give arbejdstagere fra tredjelande, der har lovligt ophold i EU, et ensartet sæt fælles 
minimumsrettigheder, der skal sikre dem samme behandling som medlemsstaternes egne 
statsborgere.

Forslaget er allerede blevet drøftet i Rådet, og Europa-Parlamentet vedtog den 20. november 
2008 en beslutning på grundlag af betænkning af Gaubert-Jeleva efter høringsproceduren i 
henhold til den gamle EF-traktat. Anvendelsen af den nye lovgivningsprocedure (den 
almindelige lovgivningsprocedure), som finder anvendelse på dette forslag i 
overensstemmelse med den nye traktat om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), 
berettiger, at Europa-Parlamentet udarbejder en ny beslutning. 

Ordføreren ønsker at understrege, at denne betænkning skal være begrænset til spørgsmål, 
som henhører under Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders enekompetence, 
dvs. betragtning 9, 12, 15 og 16, artikel 2, litra b), artikel 3, stk. 2, litra b), artikel 12 (bortset 
fra den indledende sætning i stk. 1), og artikel 13, medmindre ordføreren eller et andet 
medlem af dette udvalg beslutter at stille ændringsforslag til Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om aspekter af dette forslag, som ikke henhører 
under Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders enekompetence.

Dette forslag indgår i et sæt lovgivningsinitiativer, som Kommissionen bebudede i 2007. Det 
foreliggende dokument bør betragtes som et rammedirektiv og fungere som mindste 
fællesnævner for de mere specifikke direktiver på migrationsområdet, der indgår i dette sæt, 
f.eks. om sanktioner over for arbejdsgivere, der beskæftiger tredjelandsstatsborgere med 
ulovligt ophold, højt kvalificerede arbejdstagere, sæsonarbejdere, lønnede praktikanter og 
virksomhedsinternt udstationerede.

Det ville have været logisk, hvis debatten om pakken var begyndt med rammeforslaget, og 
den aftale, der var opnået om dette forslag, havde dannet grundlag for drøftelserne om de 
specifikke forslag. Det er desværre ikke tilfældet, og Unionen har allerede vedtaget 
direktiverne om sanktioner over for arbejdsgivere (direktiv 2009/52/EF) og højt kvalificerede 
arbejdstagere (direktiv 2009/50/EF). Den manglende overholdelse af denne logiske 
rækkefølge tvinger os til at arbejde på grundlag af et fait accompli, således at det under 
analysen af de rettigheder for arbejdstagere fra tredjelande, som er emnet for dette 
direktivforslag, er nødvendigt at tage hensyn til de rettigheder, der allerede er tildelt højt 
kvalificerede arbejdstagere, for at undgå modsigelser og finde frem til et minimum af 
ensartethed og sammenhæng mellem de to tekster. I denne forbindelse skal der tages hensyn 
til de rettigheder, som EU allerede har givet arbejdstagere med status som fastboende 
udlænding (direktiv 2003/109/EF), tredjelandsstatsborgere, der har fået indrejsetilladelse med 
henblik på studier, elevudveksling, ulønnet erhvervsuddannelse eller volontørtjeneste 
(direktiv 2004/114/EF), eller tredjelandsstatsborgere, der har fået indrejsetilladelse med 
henblik på videnskabelig forskning (direktiv 2005/71/EF). 
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Det største problem med det foreliggende direktivforslag er, at dets bebudede beskaffenhed 
som horisontalt rammeinstrument ødelægges af de undtagelser fra anvendelsesområdet og de 
fravigelser, som gælder en række specifikke grupper. Den rådgivende ordfører mener, at dette 
skader direktivets grundlæggende formål, som er at indføre en garanti for ligebehandling på 
det socioøkonomiske og arbejdsretlige område mellem alle tredjelandsstatsborgere, der har 
lovligt arbejde i Unionen, og EU-borgere. 

Dette krav om ligebehandling er baseret på elementære principper som social retfærdighed og 
ligestilling samt anerkendelse af det bidrag, som vandrende arbejdstagere yder til EU's 
økonomi via såvel deres arbejde som de skatter og sociale ydelser, de betaler. Desuden vil det 
medvirke til at mindske illoyal konkurrence, vanskeliggøre ulovligt arbejde og hindre, at 
arbejdstagere fra tredjelande bliver ofre for udnyttelse og social udstødelse.   Det er vigtigt at 
få fastlagt et sæt mindsterettigheder for at skabe ensartede spilleregler i hele EU for 
tredjelandsstatsborgere, der har lovligt arbejde, uanset hvilken medlemsstat de har bopæl i. 

Fastlæggelsen af et sådant sæt af rettigheder for alle lovlige migranter uden undtagelse og 
med færrest mulige fravigelser er af afgørende betydning for at kunne realisere vore tilsagn 
om integration af og respekt for personer, som arbejder lovligt i EU, og således anerkende 
deres værdighed og deres bidrag til EU's økonomiske og sociale udvikling. 

For at forbedre direktivets horisontale karakter og gøre det til referencepunkt og ramme for 
kommende direktiver vedrørende specifikke grupper bør det fastslås, at ingen specifikke 
grupper, og dette gælder særlig sæsonarbejdere, må udelukkes fra dets anvendelsesområde, i 
modsætning til, hvad Kommissionen foreslår. Særdirektiverne bør fastlægge betingelser for 
indrejse i EU og eventuelt specifikke rettigheder, men må ikke forhindre, at alle lovlige 
migranter er omfattet af direktivets målsætning om en retfærdig, ensartet og lige behandling.

Den rådgivende ordfører finder det heller ikke rimeligt, at væsentlige aspekter af beskyttelsen, 
som det er tilfældet i kommissionsforslaget, overlades til medlemsstaternes skøn. Det er klart, 
at situationen på arbejdsmarkederne og behovene for udenlandsk arbejdskraft og dennes 
højere eller lavere kvalifikationer varierer fra medlemsstat til medlemsstat. Ikke desto mindre 
er det i et så uensartet miljø nyttigt og nødvendigt at råde over en mindste fællesnævner, der 
muliggør fremskridt i retning af en fælles, sammenhængende og retfærdig europæisk 
migrationspolitik, som effektivt bidrager til migranternes sociale og faglige integration. 

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende ændringsforslag i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Da der ikke findes horisontale 
fællesskabsforskrifter, er 
tredjelandsstatsborgeres rettigheder meget 
forskellige afhængig af den medlemsstat, 
de arbejder i, og deres nationalitet. De har 
ikke de samme rettigheder som 
statsborgere i medlemsstaten eller andre 
EU-borgere. Med henblik på yderligere at 
udvikle en sammenhængende 
indvandringspolitik, mindske uligheden 
med hensyn til rettigheder for EU-borgere 
og tredjelandsstatsborgere, der har lovligt 
arbejde, og supplere de eksisterende regler 
for indvandring, bør der fastsættes et 
regelsæt, der præciserer, på hvilke 
politikområder der gælder de samme 
rettigheder for medlemsstaternes egne 
statsborgere og arbejdstagere fra 
tredjelande, der har lovligt ophold i en 
medlemsstat, men endnu ikke har status 
som fastboende udlændinge. Sådanne 
bestemmelser skal skabe lige vilkår i EU, 
så det anerkendes, at 
tredjelandsstatsborgere, der arbejder lovligt 
i en medlemsstat, bidrager til EU's 
økonomi via deres arbejde og skat, og 
sikre, at illoyal konkurrence mellem 
medlemsstaternes egne statsborgere og 
tredjelandsstatsborgere som følge af en 
eventuel udnyttelse af sidstnævnte 
mindskes.

(9) Da der ikke findes horisontale EU-
forskrifter, er tredjelandsstatsborgeres 
rettigheder meget forskellige afhængig af 
den medlemsstat, de arbejder i, og deres 
nationalitet. De har ikke de samme 
rettigheder som statsborgere i 
medlemsstaten eller andre EU-borgere. 
Med henblik på yderligere at udvikle en 
sammenhængende indvandringspolitik, 
mindske uligheden med hensyn til 
rettigheder for EU-borgere og 
tredjelandsstatsborgere, der har lovligt 
arbejde, og supplere de eksisterende regler 
for indvandring, bør der fastsættes et 
socioøkonomisk og arbejdsretligt regelsæt, 
der præciserer, på hvilke politikområder 
der gælder de samme rettigheder for 
medlemsstaternes egne statsborgere og 
arbejdstagere fra tredjelande, der har 
lovligt ophold i en medlemsstat, men 
endnu ikke har status som fastboende 
udlændinge. Sådanne bestemmelser skal 
skabe et mindste niveau af ligebehandling
i EU, så det anerkendes, at 
tredjelandsstatsborgere, der arbejder lovligt 
i en medlemsstat, bidrager til EU's 
økonomi via deres arbejde og skat, og 
sikre, at illoyal konkurrence mellem 
medlemsstaternes egne statsborgere og 
tredjelandsstatsborgere som følge af en 
eventuel udnyttelse af sidstnævnte 
mindskes. 

Or. fr
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Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Tredjelandsstatsborgere, der er 
omfattet af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 
1996 om udstationering af arbejdstagere 
som led i udveksling af tjenesteydelser, og 
tredjelandsstatsborgere, der indrejser i en 
medlemsstat i medfør af forpligtelser i en 
international aftale, som gør det lettere 
for bestemte kategorier af fysiske personer 
inden for handel og investering at 
indrejse og få midlertidigt ophold, bør 
ikke omfattes af dette direktiv, da de ikke 
betragtes som en del af arbejdsmarkedet i 
den pågældende medlemsstat.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Tredjelandsstatsborgere, der arbejder 
på en medlemsstats område, bør omfattes 
af ligebehandling, hvad angår social 
sikring. De sociale sikringsgrene er 
defineret i Rådets forordning (EØF) nr. 
1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af 
de sociale sikringsordninger på 
arbejdstagere og deres familiemedlemmer, 
der flytter inden for Fællesskabet. Rådets 
forordning (EF) nr. 859/2003 af 14. maj 
2003 om udvidelse af bestemmelserne i 
forordning (EØF) nr. 1408/71 og 
forordning (EØF) nr. 574/72 til at omfatte 
tredjelandsstatsborgere, der ikke allerede er 
omfattet af disse bestemmelser 

(16) Tredjelandsstatsborgere, der arbejder 
på en medlemsstats område, bør omfattes 
af ligebehandling, hvad angår social 
sikring. De sociale sikringsgrene er 
defineret i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 
29. april 2004 om koordinering af de 
sociale sikringsordninger. Rådets 
forordning (EF) nr. 859/2003 af 14. maj 
2003 om udvidelse af bestemmelserne i 
forordning (EØF) nr. 1408/71 og 
forordning (EØF) nr. 574/72 til at omfatte 
tredjelandsstatsborgere, der ikke allerede er 
omfattet af disse bestemmelser 
udelukkende på grund af deres nationalitet, 
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udelukkende på grund af deres nationalitet, 
udvider bestemmelserne i forordning 
(EØF) nr. 1408/71 til at omfatte 
tredjelandsstatsborgere, der har lovligt 
ophold i Den Europæiske Union, og som 
befinder sig i en grænseoverskridende
situation. Bestemmelserne om 
ligebehandling med hensyn til social 
sikring i dette direktiv gælder også for 
personer, der kommer til en medlemsstat 
direkte fra et tredjeland. Ikke desto mindre 
bør direktivet ikke give flere rettigheder 
end de rettigheder, der allerede eksisterer 
ifølge gældende fællesskabslovgivning, 
hvad angår social sikring for 
tredjelandsstatsborgere, som har 
tilknytning til flere medlemsstater.

udvider bestemmelserne i forordning 
(EØF) nr. 1408/71 til at omfatte 
tredjelandsstatsborgere, der har lovligt 
ophold i Den Europæiske Union, og som 
befinder sig i en situation, der involverer 
mere end én medlemsstat. Bestemmelserne 
om ligebehandling med hensyn til social 
sikring i dette forslag gælder også 
umiddelbart for personer, der kommer til 
en medlemsstat direkte fra et tredjeland, 
forudsat at den pågældende har lovligt 
ophold og opfylder betingelserne i den 
nationale lovgivning for at være berettiget 
til de sociale sikringsydelser, som der er 
tale om. Ikke desto mindre bør direktivet 
ikke give flere rettigheder end de 
rettigheder, der allerede eksisterer ifølge 
gældende fællesskabslovgivning, hvad 
angår social sikring for 
tredjelandsstatsborgere, som har 
tilknytning til flere medlemsstater. 
Endvidere bør dette direktiv ikke 
indrømme rettigheder i forbindelse med 
situationer, der ligger uden for EU-
lovgivningens anvendelsesområde, som 
f.eks. med hensyn til familiemedlemmer, 
der opholder sig i et tredjeland.

Or. fr

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) der er omfattet af direktiv 96/71/EF, så 
længe de er udstationeret

udgår

Or. fr



PE439.114v01-00 8/12 PA\804882DA.doc

DA

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) arbejdsvilkår, herunder løn og 
afskedigelse samt arbejdsmiljøet

a) arbejdsvilkår, herunder løn, ferie, 
arbejdstid og afskedigelse samt 
arbejdsmiljøet 

Or. fr

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) almen og faglig uddannelse c) uddannelse i bred forstand og faglig 
uddannelse, herunder adgang til 
stipendier

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentet havde stillet et lignende ændringsforslag til forslaget af 2001 om 
tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold. 

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) de sociale sikringsgrene som defineret i 
Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 
14. juni 1971 om anvendelse af de sociale 
sikringsordninger på arbejdstagere og 
deres familiemedlemmer, der flytter inden 
for Fællesskabet.  Forordning (EF) nr. 
859/2003 om udvidelse af bestemmelserne 
i forordning (EØF) nr. 1408/71 og 
forordning (EØF) nr. 574/72 til at omfatte 

e) bestemmelserne i den nationale 
lovgivning om de sociale sikringsgrene 
som defineret i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 
29. april 2004 om koordinering af de 
sociale sikringsordninger. Forordning 
(EF) nr. 859/2003 om udvidelse af 
bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 
1408/71 og forordning (EØF) nr. 574/72 til 
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tredjelandsstatsborgere, der ikke allerede er 
dækket af disse bestemmelser udelukkende 
på grund af deres nationalitet, finder 
tilsvarende anvendelse

at omfatte tredjelandsstatsborgere, der ikke 
allerede er dækket af disse bestemmelser 
udelukkende på grund af deres nationalitet, 
finder tilsvarende anvendelse

Or. fr

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – litra g 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) skattefordele g) skattefordele, forudsat at 
arbejdstageren betragtes som fastboende i 
beskatningsmæssig henseende i den 
pågældende medlemsstat

Or. fr

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) adgang til varer og tjenester samt 
opnåelse af varer og tjenester, der stilles til 
rådighed for offentligheden, herunder 
procedurer til opnåelse af boliger og 
bistand ydet af arbejdsformidlinger.

h) adgang til varer og tjenester samt 
opnåelse af varer og tjenester, der stilles til 
rådighed for offentligheden, herunder 
procedurer til opnåelse af boliger samt
bistand og rådgivningstjenester ydet af 
arbejdsformidlinger.

Or. fr
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Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ved at begrænse rettighederne ifølge 
stk. 1, litra c), hvad angår stipendier

udgår

Or. en

Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ved at begrænse rettighederne ifølge stk. 
1, litra h), hvad angår sociale boliger, til de 
tilfælde, hvor tredjelandsstatsborgeren har 
opholdt sig eller har ret til at opholde sig i 
medlemsstaten i mindst tre år

c) ved at indføre begrænsninger af den 
fuldstændige gennemførelse af
rettighederne ifølge stk. 1, litra h), hvad 
angår sociale boliger, til de tilfælde, hvor 
tredjelandsstatsborgeren har opholdt sig 
eller har ret til at opholde sig i 
medlemsstaten i mindre end tre år

Or. es

Begrundelse

Teknisk ændring, idet kommissionsforslaget siger det modsatte af, hvad der ville være logisk, 
nemlig, at rettighederne bør begrænses for personer med en kortvarig opholdstilladelse.

Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) ved at begrænse rettighederne ifølge 
stk. 1, litra a), b) og g), til arbejdstagere 
fra tredjelande, der er i beskæftigelse

udgår
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Or. fr

Begrundelse
Begrænsningerne af rettigheder som lige arbejdsvilkår og foreningsfrihed er i høj grad 
anfægtelige, da de sætter spørgsmålstegn ved udøvelsen af grundlæggende rettigheder. Dette 
rejser en række spørgsmål om beskyttelse af arbejdstagere, når de søger job eller under en 
ansættelsesproces eller i forbindelse med en fyringsstrid.   

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) ved at begrænse rettighederne ifølge 
stk. 1, litra e), til arbejdstagere fra 
tredjelande, der er i beskæftigelse, bortset 
fra arbejdsløshedsdagpenge.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
enhver tilsidesættelse af de i dette direktiv 
fastslåede rettigheder underlægges 
sanktioner, der er effektive, står i rimeligt 
forhold til overtrædelsen og har 
afskrækkende virkning.

Or. en

Begrundelse
Der bør være effektive foranstaltninger til rådighed ved overtrædelse af princippet om 
ligebehandling, f.eks. fra arbejdsgiverside.
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Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Dette direktiv berører ikke de 
rettigheder og principper, der er indeholdt 
i den europæiske socialpagt af 18. oktober 
1961 og den europæiske konvention om 
vandrende arbejdstageres juridiske status 
af 24. november 1977.

Or. en


