
PA\868972DA.doc PE464.975v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

2010/0209(COD)

30.5.2011

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indrejse- og 
opholdsbetingelser for virksomhedsinternt udstationerede 
tredjelandsstatsborgere
(KOM(2010)0378 – C7-0179/2010 – 2010/0209(COD))

Ordfører for udtalelse: Liisa Jaakonsaari

(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 50



PE464.975v02-00 2/18 PA\868972DA.doc

DA

PA_Legam



PA\868972DA.doc 3/18 PE464.975v02-00

DA

KORT BEGRUNDELSE

Globaliseringen betyder, at verden hastigt ændrer sig. Det er nødvendigt, at EU også tilpasser 
sig til de nye realiteter i en globaliseret verden med indbyrdes sammenhængende økonomier 
og desuden tilpasser sin lovgivning og sine regelsæt. Midlertidig mobilitet for højt 
kvalificerede arbejdstagere er et grundlæggende træk ved nutidens forretningsmodel, og 
særlig de multinationale virksomheder anvender i stadig højere grad specialister, der kan 
arbejde på forskellige projekter rundt omkring i verden, ofte med kort varsel. Det er grunden 
til, at ordføreren generelt set kan tilslutte sig målsætningen om at indføre et ensartet regelsæt 
og mindske de administrative byrder i reglerne om virksomhedsinternt udstationeredes 
indrejse i EU. 

Spørgsmålet om virksomhedsinternt udstationeredes indrejse og ophold har hidtil henhørt 
under de enkelte medlemsstaters kompetence, og dette direktiv vil medføre ændringer i 
situationen. Forhåbentlig vil den nye situation skabe en merværdi for samtlige aktører. De nye 
bestemmelser bør være ensartede og gennemsigtige og bør ikke give plads for, at 
virksomheder og medlemsstater udnytter smuthuller eller opt-out-muligheder.

Kommissionens bestemmelser om eliminering af bureaukrati og administrative byrder må 
hilses velkommen. En one-stop-shop for virksomheder er af helt central betydning, fordi dette 
resulterer i en mindre bureaukratisk og mere effektiv ansøgningsprocedure. I princippet bør 
der ikke kræves arbejdsmarkedstest. 

De kriterier og definitioner, som er indeholdt i Kommissionens forslag, bør forbedres og 
tydeliggøres. Definitionerne på ledere og specialister skal forbedres for at gøre dem vandtætte 
i juridisk forstand og for at undgå tvetydigheder. Ordføreren mener, at de definitioner, der er 
fastsat i direktivet om det blå EU-kort, er relevante i denne forbindelse. Selv om indehavere af 
det blå EU-kort ikke er virksomhedsinternt udstationerede, men højt uddannede eller 
specialiserede enkeltpersoner, der søger om et blåt EU-kort, har de den samme profil med 
hensyn til kvalifikationsniveau og faglig erfaring. 

Ordføreren er helt uenig med Kommissionen om, hvilke regler der bør finde anvendelse på 
virksomhedsinternt udstationerede. Den henvisning til direktivet om udstationering af 
arbejdstagere, som Kommissionen har indsat, virker malplaceret i dette direktiv af flere 
årsager. Det må konstateres, at det er uvist, om og i hvilket omfang direktivet om 
udstationering af arbejdstagere finder anvendelse på tredjelandsstatsborgere. I en situation, 
hvor direktivet om udstationering er ved at blive revideret, kan man endvidere spørge, om det 
giver mening at henvise til lovgivning, der ikke i øjeblikket tjener sit oprindelige formål. 
Direktivet er til revision, og det vides ikke, hvordan den endelige tekst kommer til at se ud. 
Desuden har direktivet om udstationering ikke det samme formål som direktivet om 
virksomhedsinternt udstationerede. Formålet med direktivet om udstationering af 
arbejdstagere er at sikre fri bevægelighed for tjenesteydelser, hvorimod formålet med 
direktivet om virksomhedsinternt udstationerede er at sikre arbejdskraftens frie bevægelighed. 

Både i EU-traktaterne og i chartret om grundlæggende rettigheder fastslås det, at 
tredjelandsstatsborgere bør gøres til genstand for ligebehandling med EU-borgere. I dette 
direktiv bør det klart fastslås, at der gælder et princip om ligebehandling i forhold til lokal 
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arbejdskraft. Det ville være den nemmeste udvej at følge dette princip, både for 
medlemsstaterne og for virksomhederne, som ved præcist, hvilke regler der finder anvendelse.

Kommissionen konstaterer i sit forslag, at alment gældende kollektive aftaler bør finde 
anvendelse på virksomhedsinternt udstationerede. Dette er et godt udgangspunkt, men ikke 
tilstrækkeligt, eftersom disse aftaler ikke dækker alle sektorer i EU. For at udfylde dette 
tomrum bør ikke blot alment gældende kollektive aftaler, men alle former for kollektive 
aftaler, herunder virksomhedsaftaler, finde anvendelse på virksomhedsinternt udstationerede. 
Dette ville resultere i lige vilkår og sikre anvendelse af det samme regelsæt i forhold til alle 
arbejdstagere, uanset om de tilhører den hjemlige arbejdsstyrke eller arbejdstagere fra 
tredjelande. 

Et af de vigtigste aspekter af denne lovgivning vedrører mobilitet internt i EU – det gælder 
særlig direktivets artikel 16. Ordføreren beklager, at udvalget ikke kan lovgive om denne 
artikel, der vedrører selve direktivets kerne og kan betragtes som henhørende under udvalgets 
sagsområde, eftersom det drejer sig om arbejdstagermobilitet inden for EU.

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:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 79, stk. 2, litra a) og b),

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 79, stk. 2, litra a) og b), og artikel 
153, litra a), b) og g),

Or. en

Begrundelse
Dette direktiv er ikke blot et redskab til styring af indvandring, men også et instrument, der 
definerer de pågældende arbejdstageres rettigheder i et ansættelsesforhold og har til formål 
at beskytte disse arbejdstagere. I Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder (artikel 15, stk. 3) fastslås det, at tredjelandsstatsborgere har ret til samme 
arbejdsvilkår som unionsborgere.
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Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Henvisning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, særlig artikel 15, stk. 3,

Or. en

Begrundelse
Dette direktiv er ikke blot et redskab til styring af indvandring, men også et instrument, der 
definerer de pågældende arbejdstageres rettigheder i et ansættelsesforhold og har til formål 
at beskytte disse arbejdstagere. I Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder (artikel 15, stk. 3) fastslås det, at tredjelandsstatsborgere har ret til samme 
arbejdsvilkår som unionsborgere.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Dette direktiv omfatter 
virksomhedsinternt udstationerede ledere, 
specialister og kandidattrainees med en 
videregående uddannelse. Definitionerne 
heraf bygger på EU's særlige forpligtelser i 
medfør af den almindelige overenskomst 
om handel med tjenesteydelser (GATS) og
bilaterale handelsaftaler. Forpligtelserne 
inden for rammerne af den almindelige 
overenskomst om handel med 
tjenesteydelser omfatter ikke betingelserne 
for indrejse, ophold og arbejde. Dette 
direktiv supplerer og gør det derfor lettere 
at opfylde disse forpligtelser. 
Anvendelsesområdet for de 
virksomhedsinterne udstationeringer, som 
direktivet dækker, er imidlertid bredere 
end, hvad der fremgår af 
handelsforpligtelserne, da 

(10) Dette direktiv omfatter 
virksomhedsinternt udstationerede ledere, 
specialister og kandidattrainees med højere 
erhvervskvalifikationer, en videregående 
uddannelse og erhvervserfaring. Kravet 
om erhvervserfaring bør ikke finde 
anvendelse på kandidattrainees.
Virksomhedsinternt udstationerede 
beskæftiges som højt kvalificeret 
arbejdskraft. Definitionerne heraf bygger 
på EU's særlige forpligtelser i medfør af 
den almindelige overenskomst om handel 
med tjenesteydelser (GATS), bilaterale 
handelsaftaler og Rådets direktiv 
2009/50/EF af 25. maj 2009 om indrejse-
og opholdsbetingelser for 
tredjelandsstatsborgere med henblik på 
højt kvalificeret beskæftigelse1 (direktivet 
om det blå EU-kort). Forpligtelserne inden 
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udstationeringerne ikke nødvendigvis 
finder sted i tjenesteydelsessektoren, og de 
udstationerede kan stamme fra et 
tredjeland, der ikke er part i en 
handelsaftale.

for rammerne af den almindelige 
overenskomst om handel med 
tjenesteydelser omfatter ikke betingelserne 
for indrejse, ophold og arbejde. Dette 
direktiv supplerer og gør det derfor lettere 
at opfylde disse forpligtelser. Formålet 
med dette direktiv er at sikre, at de 
virksomheder, der er etableret i Unionen, 
får dækket deres behov, hvorimod 
direktivet ikke vedrører levering af 
tjenesteydelser, jf. den almindelige 
overenskomst om handel med 
tjenesteydelser (GATS).
Anvendelsesområdet for de 
virksomhedsinterne udstationeringer, som 
direktivet dækker, er imidlertid bredere 
end, hvad der fremgår af 
handelsforpligtelserne, da 
udstationeringerne ikke nødvendigvis 
finder sted i tjenesteydelsessektoren, og de 
udstationerede kan stamme fra et 
tredjeland, der ikke er part i en 
handelsaftale.
_____________
1 EUT L 155 af 18.6.2009, s. 17.

Or. en

Begrundelse
De allerede vedtagne og gældende definitioner fra direktivet om det blå EU-kort bør ligeledes 
finde anvendelse i dette direktiv. Ud over den foreslåede definition af kvalifikationer fra 
videregående uddannelse bør kriterierne for højere erhvervskvalifikationer, erhvervserfaring 
og højt kvalificeret beskæftigelse tilføjes for at fremme klarhed, gennemsigtighed og bedre 
regulering. Selv om indehavere af det blå EU-kort er ikke virksomhedsinternt udstationerede, 
men højt uddannede eller specialiserede enkeltpersoner, der søger om et blåt EU-kort, har de 
den samme profil med hensyn til kvalifikationsniveau og faglig erfaring. 

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Virksomhedsinternt udstationerede 
bør desuden nyde godt af de samme 

(11) Virksomhedsinternt udstationerede 
bør desuden nyde godt af de samme 
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arbejdsvilkår som udstationerede
arbejdstagere, hvis arbejdsgiver er 
etableret på Den Europæiske Unions 
område, jf. Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 
1996 om udstationering af arbejdstagere 
som led i udveksling af tjenesteydelser. 
Formålet med dette krav er at beskytte 
arbejdstagerne og sikre en fair konkurrence 
mellem virksomheder, der er etableret i en 
medlemsstat, og virksomheder, der er 
etableret i et tredjeland, da det sikrer, at 
sidstnævnte ikke vil kunne drage nytte af 
lavere arbejdsstandarder og derved få en 
konkurrencemæssig fordel.

arbejdsvilkår som lokale arbejdstagere. 
Virksomhedsinternt udstationerede bør 
gøres til genstand for ligebehandling med 
værtsmedlemsstatens statsborgere eller det 
faste personale, ikke kun hvad angår 
lønvilkår, men hvad angår samtlige 
arbejds- og ansættelsesvilkår. Denne 
ligebehandling bør ikke kun gennemføres 
i forhold til alment gældende kollektive 
aftaler, men i forhold til love og 
administrative bestemmelser, 
voldgiftskendelser og kollektive aftaler, 
herunder virksomhedsaftaler. Formålet 
med dette krav er at beskytte 
arbejdstagerne og sikre en fair konkurrence 
mellem virksomheder, der er etableret i en 
medlemsstat, og virksomheder, der er 
etableret i et tredjeland, da det sikrer, at 
sidstnævnte ikke vil kunne drage nytte af 
lavere arbejdsstandarder og derved få en 
konkurrencemæssig fordel.

Or. en

Begrundelse
Virksomhedsinternt udstationerede skal gøres til genstand for ligebehandling med den lokale 
arbejdsstyrke. Direktivet om udstationering egner sig ikke til at blive anvendt, eftersom det 
ikke sikrer dette princip og derfor ikke bør sammenblandes med det foreliggende direktiv. 

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Da en virksomhedsintern 
udstationering udgør en midlertidig 
migration, bør ansøgeren fremlægge bevis 
for, at tredjelandsstatsborgeren efter 
udstationeringens ophør vil kunne vende 
tilbage til en enhed, der tilhører samme 
koncern og er etableret i et tredjeland. 
Dokumentationen kan bestå af de relevante 
bestemmelser i arbejdsaftalen. Der bør 
fremlægges en ansættelseskontrakt, der 

(13) Da en virksomhedsintern 
udstationering udgør en midlertidig 
migration, bør ansøgeren fremlægge bevis 
for, at tredjelandsstatsborgeren efter 
udstationeringens ophør vil kunne vende 
tilbage til en enhed, der tilhører samme 
koncern og er etableret i et tredjeland. 
Dokumentationen kan bestå af de relevante 
bestemmelser i arbejdsaftalen. Der bør 
fremlægges en ansættelseskontrakt, der 
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dokumenterer, at lederen eller specialisten, 
der udstationeres fra et tredjeland, besidder 
de erhvervskvalifikationer, der er brug for i 
den medlemsstat, hvori vedkommende har 
fået indrejse for at indtage en stilling eller 
udføre et lovreguleret erhverv.

dokumenterer, at lederen eller specialisten, 
der udstationeres fra et tredjeland, besidder 
de kvalifikationer fra videregående 
uddannelse, de højere
erhvervskvalifikationer og den 
erhvervserfaring, der er brug for i den 
medlemsstat, hvori vedkommende har fået 
indrejse for at indtage en stilling eller 
udføre et lovreguleret erhverv.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Dette direktiv bør ikke påvirke 
betingelserne for levering af 
tjenesteydelser inden for rammerne af 
traktatens artikel 56. Dette direktiv bør 
navnlig ikke berøre de arbejds- og 
ansættelsesvilkår, der i henhold til 
direktiv 96/71/EF finder anvendelse på 
arbejdstagere, der udstationeres på en 
anden medlemsstats område for at levere 
en tjenesteydelse dér. Dette direktiv 
gælder ikke for tredjelandsstatsborgere 
udstationeret af virksomheder, som er 
etableret i en medlemsstat, som led i 
udveksling af tjenesteydelser, jf. direktiv 
96/71/EF. Som følge heraf kan 
tredjelandsstatsborgere, der er i besiddelse 
af en tilladelse til virksomhedsinternt 
udstationerede, ikke gøre brug af 
bestemmelserne i Europa-Parlamentet og 
Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 
1996 om udstationering af arbejdstagere 
som led i udveksling af tjenesteydelser. 
Dette direktiv bør ikke give virksomheder, 
der er etableret i et tredjeland, en 
gunstigere behandling end virksomheder, 
der er etableret i en medlemsstat, 
jf. artikel 1, stk. 4, I direktiv 96/71/EF.

udgår
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Or. en

Begrundelse
Virksomhedsinternt udstationerede skal gøres til genstand for ligebehandling med den lokale 
arbejdsstyrke. Direktivet om udstationering egner sig ikke til at blive anvendt, eftersom det 
ikke sikrer dette princip og derfor ikke bør sammenblandes med det foreliggende direktiv. 

Ændringsforslag7

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) tredjelandsstatsborgere, der som led i 
udveksling af tjenesteydelser, jf. artikel 56 
i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, udfører aktiviteter på 
vegne af virksomheder, der er etableret i 
en anden medlemsstat, herunder 
personer, der er udstationeret af 
virksomheder, der er etableret i en 
medlemsstat, som led i udveksling af 
tjenesteydelser i overensstemmelser med 
direktiv 96/71/EF.

udgår

Or. en

Begrundelse
Direktivet om udstationering af arbejdstagere egner sig ikke til at omfatte virksomhedsinternt 
udstationerede fra tredjelande. Disse udstationeringer bør ikke sammenblandes med den 
interne mobilitet i EU.

Ændringsforslag8

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) tredjelandsstatsborgere, der udfører 
aktiviteter som vikaransatte.
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Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "virksomhedsintern udstationering": 
midlertidig udstationering af en 
tredjelandsstatsborger fra en virksomhed, 
der er etableret uden for en medlemsstats 
område, og som tredjelandsstatsborgeren er 
bundet til via en arbejdsaftale, til en enhed, 
der tilhører virksomheden eller samme 
koncern, der er etableret inden for 
medlemsstatens område

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "leder": personer i en overordnet stilling, 
som hovedsageligt forestår ledelsen af 
værtsenheden, og som i generel tilsyns- og 
ledelsesmæssig henseende først og 
fremmest sorterer under virksomhedens 
bestyrelse eller aktionærer eller 
tilsvarende; denne funktion omfatter: 
ledelse af værtsenheden eller en afdeling 
eller underafdeling af værtsenheden, 
tilsyn og kontrol med det arbejde, der 
udføres af andre tilsyns-, fag- eller 
ledelsesmedarbejdere, med bemyndigelse 
til personligt at ansætte og afskedige eller 
anbefale ansættelse, afskedigelse eller 
andre personlige foranstaltninger

e) "leder": personer i en overordnet stilling, 
som hovedsageligt forestår ledelsen af 
værtsenheden, og som i generel tilsyns- og 
ledelsesmæssig henseende først og 
fremmest sorterer under virksomhedens 
bestyrelse eller aktionærer eller 
tilsvarende; 
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Or. en

Begrundelse
Definitionen af ledere bør præciseres og indskrænkes til at omfatte personer, der er 
højtkvalificerede og har særlige færdigheder, og hvis personlige evner er uundværlige i 
forbindelse med en passende varetagelse af virksomhedens særlige aktiviteter i værtslandet. 
Det betyder, at adgangskriteriet må være kvalifikationer og stilling inden for virksomheden 
og ikke løn. En udtømmende liste, der kan fortolkes på en inklusiv eller eksklusiv måde, 
bidrager ikke til at kaste lys over situationen. 

Ændringsforslag 11
Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "specialist": en person, der besidder en 
for værtsenheden vigtig og særlig 
branchespecifik viden, idet der ikke alene 
tages hensyn til viden, der er specifik for 
værtsenheden, men også til, om personen 
har et højt kvalifikationsniveau inden for 
en type arbejde eller handel, som kræver 
særlig faglig viden

f) "specialist": en person, der udstationeres 
med henblik på højt kvalificeret 
beskæftigelse, som har højere 
erhvervskvalifikationer, kundskaber på 
avanceret niveau og vedvarende 
ekspertise, og som besidder særlig viden 
af central betydning eller relevans for 
værtsenhedens særlige aktiviteter

Or. en

Begrundelse
Definitionen af specialister bør præciseres og indskrænkes til at omfatte personer, der er 
højtkvalificerede og har særlige færdigheder, og hvis personlige evner er uundværlige i 
forbindelse med en passende varetagelse af virksomhedens særlige aktiviteter i værtslandet. 
Det betyder, at adgangskriteriet må være kvalifikationer og stilling inden for virksomheden 
og ikke løn.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "kandidattrainee": en person med en 
videregående uddannelse, der udstationeres 

g) "kandidattrainee": en person med en 
videregående uddannelse, der udstationeres 
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med henblik på at øge den pågældendes 
viden og erfaringer i virksomheden med 
henblik på en ledelsesstilling i 
virksomheden

med henblik på at øge den pågældendes 
viden og erfaringer i virksomheden med 
henblik på en ledelsesstilling som fast 
ansat i virksomheden, og hvis opgaver i 
virksomheden stemmer overens med den 
højere uddannelse, som den pågældende 
har afsluttet

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) "højt kvalificeret beskæftigelse": 
beskæftigelse af en person, som:
i den pågældende medlemsstat er beskyttet 
som arbejdstager i henhold til national 
arbejdsret og/eller i henhold til national 
praksis, uanset retsforholdet, for at udøve 
reelt og effektivt arbejde for eller under en 
anden persons ledelse
– aflønnes, og
har den krævede relevante og specifikke 
kompetence, som dokumenteret ved højere 
erhvervskvalifikationer

Or. en

Begrundelse
Der er behov for et revideret sæt af definitioner for at kaste lys over direktivets mål. Af denne 
årsag bør der indføjes en allerede vedtaget og gældende europæisk definition af højt 
kvalificeret beskæftigelse i direktivet for at sikre, at virksomhedsinternt udstationerede 
beskæftiges på de vilkår, der er fastsat i dette direktiv. Denne definition er hentet fra Rådets 
direktiv 2009/50/EF af 25. maj 2009 om indrejse- og opholdsbetingelser for 
tredjelandsstatsborgere med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse (direktivet om det blå 
EU-kort).
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Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 3 - litra g b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) "højere erhvervskvalifikationer": 
kvalifikationer attesteret ved 
dokumentation for kvalifikationer fra en 
højere uddannelsesinstitution eller, som 
en undtagelse, når det er fastsat i den 
nationale lovgivning, attesteret ved mindst 
fem års erhvervserfaring på et niveau 
svarende til kvalifikationer fra en højere 
uddannelsesinstitution, som er relevante 
inden for det erhverv eller den sektor, der 
er angivet i ansættelseskontrakten eller 
det bindende ansættelsestilbud

Or. en

Begrundelse
Der er behov for et revideret sæt af definitioner for at kaste lys over direktivets mål og gøre 
det mere præcist. Af denne årsag bør der indføjes en allerede kodificeret og gældende 
europæisk definition af højere erhvervskvalifikationer i direktivet for at sikre, at 
virksomhedsinternt udstationerede også er i besiddelse af de grundlæggende 
erhvervskvalifikationer. Disse kvalifikationer, der også er omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra 
d), i Kommissionens forslag, skal defineres så klart som muligt. Denne definition er hentet fra 
Rådets direktiv 2009/50/EF af 25. maj 2009 om indrejse- og opholdsbetingelser for 
tredjelandsstatsborgere med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse (direktivet om det blå 
EU-kort).

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra g c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gc) "erhvervserfaring": den faktiske og 
lovlige udøvelse af det pågældende 
erhverv

Or. en
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Begrundelse
Der er behov for et revideret sæt af definitioner for at kaste lys over direktivets mål. Af denne 
årsag bør der indføjes en allerede vedtaget og gældende europæisk definition af 
erhvervserfaring i direktivet for at sikre, at virksomhedsinternt udstationerede beskæftiges på 
de vilkår, der er fastsat i dette direktiv. Denne definition er hentet fra Rådets direktiv 
2009/50/EF af 25. maj 2009 om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere 
med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse (direktivet om det blå EU-kort).

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 3 – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) "alment gældende kollektiv aftale": en 
kollektiv aftale, der skal respekteres af 
alle virksomheder i et geografisk område 
og inden for det pågældende erhverv eller 
den pågældende branche. Hvis der ikke 
findes en ordning, hvorved kollektive 
aftaler erklæres alment gældende, kan 
medlemsstaterne tage udgangspunkt i 
kollektive aftaler, der generelt finder 
anvendelse i alle lignende virksomheder i 
det geografiske område og inden for det 
pågældende erhverv eller den pågældende 
branche og/eller kollektive aftaler, der er 
blevet indgået af de mest repræsentative 
arbejdsgiver- og 
arbejdstagerorganisationer på nationalt 
plan, og som anvendes på hele det 
nationale område.

n) "kollektiv aftale": alle former for 
kollektiver aftaler, indgået på et hvilket 
som helst niveau, herunder på 
virksomhedsniveau, i overensstemmelse 
med værtsmedlemsstatens nationale 
lovgivning og praksis, af de mest 
repræsentative af arbejdsmarkedets parter

Or. en

Begrundelse
Kollektive aftaler på alle niveauer – og ikke kun alment gældende aftaler – bør finde 
anvendelse på virksomhedsinternt udstationerede. Der bør gælde et princip om 
ligebehandling for virksomhedsinternt udstationerede.
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Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fremlægge dokumentation for, at 
vedkommende har de 
erhvervskvalifikationer, der er nødvendige 
i den medlemsstat, hvori den pågældende 
får indrejse, for at tiltræde en stilling som 
leder eller specialist eller for 
kandidattrainees de nødvendige 
kvalifikationer fra en videregående 
uddannelse

d) fremlægge dokumentation for, at 
vedkommende har de højere
erhvervskvalifikationer og de 
kvalifikationer fra videregående 
uddannelse, der er nødvendige i den 
medlemsstat, hvori den pågældende får 
indrejse, for at tiltræde en stilling som 
leder eller specialist eller for 
kandidattrainees de nødvendige 
kvalifikationer fra en videregående 
uddannelse

Or. en

Begrundelse
Denne artikel bør stemme overens med de reviderede definitioner i artikel 3. 

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kræver, at alle betingelser 
i love og andre administrative 
bestemmelser og/eller universelt gældende
kollektive aftaler, der finder anvendelse på 
udstationerede arbejdstagere i en lignende 
situation inden for den relevante 
erhvervsbranche, er opfyldt, hvad angår 
den løn, der betales under udstationeringen.

Medlemsstaterne kræver, at alle betingelser 
i love og andre administrative 
bestemmelser og/eller kollektive aftaler 
inden for den relevante erhvervsbranche er 
opfyldt, hvad angår den løn, der betales 
under udstationeringen. 

Or. en

Begrundelse
Ordlyden fra direktivet om udstationering af arbejdstagere bør udgå for at sikre, at kollektive 
aftaler på alle niveauer kan finde anvendelse på virksomhedsinternt udstationerede.
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Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der ikke findes en ordning, hvorved 
kollektive aftaler erklæres alment 
gældende, kan medlemsstaterne beslutte 
at tage udgangspunkt i kollektive aftaler, 
der generelt finder anvendelse i alle 
lignende virksomheder i det geografiske 
område og inden for det pågældende 
erhverv eller den pågældende branche 
og/eller kollektive aftaler, der er blevet 
indgået af de mest repræsentative 
arbejdsgiver- og 
arbejdstagerorganisationer på nationalt 
plan, og som anvendes på hele det 
nationale område.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 14 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset hvilken lov der finder anvendelse 
på ansættelsesforholdet, har 
virksomhedsinternt udstationerede 
medarbejdere ret til:

Uanset hvilken lov der finder anvendelse 
på ansættelsesforholdet, har 
virksomhedsinternt udstationerede 
medarbejdere ret til ligebehandling med 
værtsmedlemsstatens statsborgere, hvad 
angår:

Or. en

Begrundelse
Princippet om ligebehandling bør finde anvendelse på artikel 14 som helhed.
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Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 14 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. de arbejds- og ansættelsesvilkår, der 
finder anvendelse på udstationerede 
arbejdstagere i en lignende situation, som 
fastsat i love og administrative 
bestemmelser og/eller alment gældende
kollektive overenskomster i den 
medlemsstat, som de i medfør af direktivet 
har fået indrejse i
Hvis der ikke findes en ordning, hvorved 
kollektive aftaler erklæres alment 
gældende, kan medlemsstaterne beslutte 
at tage udgangspunkt i kollektive aftaler, 
der generelt finder anvendelse i alle 
lignende virksomheder i det geografiske 
område og inden for det pågældende 
erhverv eller den pågældende branche 
og/eller kollektive aftaler, der er blevet 
indgået af de mest repræsentative 
arbejdsgiver- og 
arbejdstagerorganisationer på nationalt 
plan, og som anvendes på hele det 
nationale område.

1. de arbejds- og ansættelsesvilkår, som er
fastsat i love og administrative 
bestemmelser og/eller voldgiftskendelser 
og kollektive aftaler i den medlemsstat, 
som de i øjeblikket arbejder i

Or. en

Begrundelse
Ordlyden fra direktivet om udstationering af arbejdstagere bør udgå for at sikre, at kollektive 
aftaler på alle niveauer kan finde anvendelse på virksomhedsinternt udstationerede. 
Endvidere bør værtslandsprincippet altid finde anvendelse. 
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Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 14 – nr. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ligebehandling med værtsmedlemsstatens 
statsborgere, hvad angår:

udgår

Or. en

Begrundelse
Princippet om ligebehandling bør finde anvendelse på artikel 14 som helhed. 

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 14 – nr. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) foreningsfrihed og frihed til medlemskab 
af en arbejdstager- eller 
arbejdsgiverorganisation eller enhver 
organisation, hvis medlemmer har et 
bestemt virke, herunder fordele som følge 
af et sådant medlemskab, uden at de 
nationale bestemmelser om offentlig orden 
og sikkerhed derved tilsidesættes.

a) foreningsfrihed og frihed til medlemskab 
af en arbejdstager- eller 
arbejdsgiverorganisation eller enhver 
organisation, hvis medlemmer har et 
bestemt virke, herunder fordele og 
rettigheder som følge af et sådant 
medlemskab, herunder ret til at 
gennemføre faglige aktioner, uden at de 
nationale bestemmelser om offentlig orden 
og sikkerhed derved tilsidesættes.

Or. en

Begrundelse
Virksomhedsinternt udstationerede bør også have ret til at gennemføre faglige aktioner. 


