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KORTFATTAD MOTIVERING

Med globaliseringen förändras världen i snabb takt. Även EU behöver anpassa sig till de nya 
förhållanden som råder i en globaliserad värld med sammanlänkade ekonomier och anpassa 
sina lagar och bestämmelser. Tillfällig rörlighet för högkvalificerade arbetstagare är en viktig 
del av dagens affärsmodell, och i synnerhet multinationella företag förlitar sig i allt större 
utsträckning på specialister som kan arbeta med olika projekt runt om i världen, ofta med kort 
varsel. Därför är föredraganden generellt sett positiv till målet om att ta fram enhetliga regler 
och minska byråkratin kring reglerna för personer som är föremål för företagsintern 
överföring till EU. 

Inresa och rörlighet för personer som är föremål för företagsintern överföring har hittills 
tillhört de enskilda medlemsstaternas behörighetsområde, och detta direktiv kommer att ändra 
på den situationen. Förhoppningsvis kommer den nya situationen att skapa ett mervärde för 
alla aktörer. De nya reglerna bör vara enhetliga och transparenta och inte ge företag och 
medlemsstater möjlighet till kryphål eller undantag. 

Kommissionens bestämmelser för att minska byråkratin och förenkla förfarandena för 
företagen är välkomna. Det är mycket viktigt med en enda kontaktpunkt för företagen 
eftersom det kommer att leda till ett mindre byråkratiskt och mer effektivt 
ansökningsförfarande. I princip bör ingen arbetsmarknadsprövning behövas. 

Kriterierna och definitionerna i kommissionens förslag måste förbättras och preciseras. 
Definitionerna på chefer och specialister måste förbättras för att göra dem rättsligt vattentäta 
och undvika dubbeltydighet. Föredraganden anser att de definitioner som ges i 
blåkortsdirektivet är användbara i detta sammanhang. Innehavare av blåkortet är inte personer 
som är föremål för företagsintern överföring, utan högutbildade eller specialiserade personer 
som ansökt om ett blåkort, men de har samma profil i fråga om kvalifikationer och 
yrkeserfarenhet. 

Föredraganden håller inte alls med kommissionen om vilka regler som bör tillämpas på 
personer som är föremål för företagsintern överföring. Kommissionens hänvisning till 
direktivet om utstationering av arbetstagare är inte lämplig i detta direktiv av flera 
anledningar. Det måste påpekas att det är oklart huruvida och i vilken utsträckning 
utstationeringsdirektivet omfattar tredjelandsmedborgare. I nuläget när 
utstationeringsdirektivet är under översyn kan man fråga sig hur logiskt det är att hänvisa till 
en rättsakt som för tillfället inte längre tjänar sitt ursprungliga syfte. Direktivet ska ses över, 
och vi vet inte hur den slutliga texten kommer att se ut. Slutligen är syftet med 
utstationeringsdirektivet inte detsamma som i direktivet om företagsintern överföring av 
personal. Medan utstationeringsdirektivet är ämnat att säkra den fria rörligheten för tjänster är 
målet med direktivet om företagsintern överföring av personal att säkra den fria rörligheten 
för arbetstagare. 

I såväl EU:s fördrag som stadgan om de grundläggande rättigheterna anges att 
tredjelandsmedborgare och unionsmedborgare bör behandlas lika. I detta direktiv bör man slå 
fast principen om likabehandling med lokala arbetstagare. Att följa denna princip skulle vara 
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det lättaste alternativet för medlemsstater och företag som vet exakt vilka regler som måste 
tillämpas.

Kommissionen anger i sitt förslag att kollektivavtal med allmän giltighet bör tillämpas på 
personer som är föremål för företagsintern överföring. Detta är en bra utgångspunkt men 
räcker inte eftersom dessa avtal inte täcker in alla sektorer i EU. För att fylla luckan bör alla 
typer av kollektivavtal, även företagsavtal, tillämpas på personer som är föremål för 
företagsintern överföring, inte bara kollektivavtal med allmän giltighet. Detta skulle skapa en 
gemensam utgångspunkt på lika villkor och garantera att alla arbetstagare omfattas av samma 
regler, oavsett om det är inhemsk arbetskraft eller arbetstagare från tredjeländer. 

En av de viktigaste delarna av denna lagstiftning berör rörligheten mellan medlemsstater, 
nämligen artikel 16 i direktivet. Föredraganden beklagar att utskottet inte kan lagstifta om 
denna artikel som berör själva kärnan av direktivet och kan anses tillhöra utskottets 
behörighetsområde eftersom den handlar om rörligheten för arbetstagare inom EU.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och 
rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande 
ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt 
artikel 79.2 a och b,

med beaktande av fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, särskilt 
artikel 79.2 a och b samt artikel 153 a, b 
och g,

Or. en

Motivering
Detta direktiv är inte bara ett immigrationsverktyg, utan även ett instrument för att definiera 
rättigheterna för de arbetstagare som är i ett anställningsförhållande och skydda dessa 
arbetstagare. EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna (artikel 15.3) kräver 
likabehandling av tredjelandsmedborgare i fråga om arbetsvillkor.
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Beaktandeled 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande 
rättigheterna, särskilt artikel 15.3,

Or. en

Motivering
Detta direktiv är inte bara ett immigrationsverktyg, utan även ett instrument för att definiera 
rättigheterna för de arbetstagare som är i ett anställningsförhållande och skydda dessa 
arbetstagare. EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna (artikel 15.3) kräver 
likabehandling av tredjelandsmedborgare i fråga om arbetsvillkor.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I detta direktiv omfattar begreppet 
personer som är föremål för företagsinterna 
överföringar chefer, specialister samt 
traineer med bevis på högre utbildning.
Direktivets definitioner av dessa kategorier 
bygger på särskilda åtaganden från 
unionens sida inom ramen för allmänna 
tjänstehandelsavtalet (Gats) och bilaterala 
handelsavtal. Åtagandena inom ramen för 
allmänna tjänstehandelsavtalet täcker inte 
villkoren för inresa och vistelse och 
arbetsvillkoren. Direktivet utgör därför ett 
komplement till dessa åtaganden och gör 
det enklare att tillämpa dem.
Tillämpningsområdet för de företagsinterna 
överföringar som omfattas av direktivet är 
vidare än tillämpningsområdet för 
handelsåtagandena, eftersom 
överföringarna inte nödvändigtvis äger rum 

(10) I detta direktiv omfattar begreppet 
personer som är föremål för företagsinterna 
överföringar chefer, specialister samt 
traineer med högre yrkeskvalifikationer,
bevis på högre utbildning samt 
yrkeserfarenhet. Detta krav på 
yrkeserfarenhet bör inte omfatta traineer. 
Personer som är föremål för 
företagsintern överföring ska anställas 
inom högkvalificerad anställning.  
Direktivets definitioner av dessa kategorier 
bygger på särskilda åtaganden från 
unionens sida inom ramen för allmänna 
tjänstehandelsavtalet (Gats) och bilaterala 
handelsavtal och rådets direktiv 
2009/50/EG av den 25 maj 2009 om 
villkor för tredjelandsmedborgares inresa 
och vistelse för högkvalificerad 
anställning1 (blåkortsdirektivet).
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inom tjänstesektorn och med hänsyn till att 
de kan ha sitt ursprung i ett tredjeland som 
inte är part i ett handelsavtal.

Åtagandena inom ramen för allmänna 
tjänstehandelsavtalet täcker inte villkoren 
för inresa och vistelse och arbetsvillkoren.
Direktivet utgör därför ett komplement till 
dessa åtaganden och gör det enklare att 
tillämpa dem. Detta direktiv syftar till att 
tillgodose behoven hos företag som är 
etablerade i unionen men inte 
tillhandahållandet av tjänster i den 
mening som avses i det allmänna 
tjänstehandelsavtalet. 
Tillämpningsområdet för de företagsinterna 
överföringar som omfattas av direktivet är 
vidare än tillämpningsområdet för 
handelsåtagandena, eftersom 
överföringarna inte nödvändigtvis äger rum 
inom tjänstesektorn och med hänsyn till att 
de kan ha sitt ursprung i ett tredjeland som 
inte är part i ett handelsavtal.
___________________________

1 EGT L 155, 18.6.2009, s. 17.

Or. en

Motivering
Redan fungerande definitioner som sammanställts i blåkortsdirektivet bör tillämpas även i 
detta direktiv. Utöver det föreslagna beviset på högre utbildning bör även kriterier om högre 
yrkeskvalifikationer, yrkeserfarenhet och högkvalificerad anställning läggas till för 
tydlighetens, transparensens och en bättre reglerings skull. Innehavare av blåkortet är inte 
personer som är föremål för företagsintern överföring, utan högutbildade eller specialiserade 
personer som ansöker om ett blåkort, men de har samma profil i fråga om kvalifikationer och 
yrkeserfarenhet. 

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Personer som är föremål för 
företagsinterna överföringar måste ha rätt 
till samma arbets- och anställningsvillkor 
som utstationerade arbetstagare vars 

(11) Personer som är föremål för 
företagsinterna överföringar måste ha rätt 
till samma arbets- och anställningsvillkor 
som lokala arbetstagare. Personer som är 
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arbetsgivare är etablerade inom 
Europeiska unionens territorium, såsom 
dessa villkor fastställs i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
96/71/EG av den 16 december 1996 om 
utstationering av arbetstagare i samband 
med tillhandahållande av tjänster. Detta 
krav syftar till att skydda arbetstagarna och 
trygga sund konkurrens mellan företag som 
är etablerade i en medlemsstat och företag 
som är etablerade i ett tredjeland, eftersom 
det gör det möjligt att se till att de senare 
inte kommer att kunna dra nytta av mindre 
stränga arbets- och anställningsnormer för 
att skaffa sig konkurrensfördelar.

föremål för företagsintern överföring bör 
behandlas lika med medborgare från 
värdmedlemsstaten eller den fasta 
personalen, inte bara i fråga om lön, utan 
när det gäller alla anställningsvillkor. 
Denna likabehandling bör inte begränsas 
till kollektivavtal med allmän giltighet 
utan bör gälla alla lagar, författningar 
eller administrativa bestämmelser, 
skiljedomar och kollektivavtal, även 
företagsavtal. Detta krav syftar till att 
skydda arbetstagarna och trygga sund 
konkurrens mellan företag som är 
etablerade i en medlemsstat och företag 
som är etablerade i ett tredjeland, eftersom 
det gör det möjligt att se till att de senare 
inte kommer att kunna dra nytta av mindre 
stränga arbets- och anställningsnormer för 
att skaffa sig konkurrensfördelar.

Or. en

Motivering
Personer som är föremål för företagsintern överföring och den lokala arbetskraften måste 
behandlas lika. Det är inte lämpligt att tillämpa utstationeringsdirektivet eftersom det inte 
garanterar denna princip och därför inte bör blandas med föreliggande direktiv. 

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Eftersom företagsintern överföring 
utgör temporär migration, bör den som 
inger en ansökan om tillträde tillhandahålla 
bevis för att den person som ansökan gäller 
när hans uppdrag slutförts kommer att 
kunna överföras till en enhet som tillhör 
samma företagsgrupp och är belägen i ett 
tredjeland. Sådan bevisning kan utgöras av 
bestämmelser i anställningsavtalet. Vidare 
bör det läggas fram en uppdragsskrivelse 
omfattande uppgifter av vilka det framgår 

(13) Eftersom företagsintern överföring 
utgör temporär migration, bör den som 
inger en ansökan om tillträde tillhandahålla 
bevis för att den person som ansökan gäller 
när hans uppdrag slutförts kommer att 
kunna överföras till en enhet som tillhör 
samma företagsgrupp och är belägen i ett 
tredjeland. Sådan bevisning kan utgöras av 
bestämmelser i anställningsavtalet. Vidare 
bör det läggas fram en uppdragsskrivelse 
omfattande uppgifter av vilka det framgår 
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att chefen eller specialisten från tredjeland 
har de yrkeskvalifikationer som krävs i den 
medlemsstat till vilken tillträde söks för att 
besätta den berörda tjänsten eller utöva det 
berörda reglerade yrket.

att chefen eller specialisten från tredjeland 
har de bevis på högre utbildning, de högre
yrkeskvalifikationer och den 
yrkeserfarenhet som krävs i den 
medlemsstat till vilken tillträde söks för att 
besätta den berörda tjänsten eller utöva det 
berörda reglerade yrket.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Detta direktiv bör inte påverka 
villkoren för tillhandahållande av tjänster 
inom ramen för artikel 56 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt. Det 
bör i synnerhet inte påverka de arbets-
och anställningsvillkor som i enlighet med 
direktiv 96/71/EG gäller för arbetstagare 
som utstationerats av ett i en medlemsstat 
etablerat företag för att tillhandahålla 
tjänster på en annan medlemsstats 
territorium. Detta direktiv bör inte 
tillämpas på tredjelandsmedborgare som 
utstationerats av ett i en medlemsstat 
etablerat företag inom ramen för 
tillhandahållande av tjänster i enlighet 
med direktiv 96/71/EG. Till följd av detta 
får tredjelandsmedborgare som innehar 
ett tillstånd för person som är föremål för 
företagsintern överföring inte begagna sig 
av bestämmelserna i direktiv 96/71/EG. I 
överensstämmelse med artikel 1.4 i 
direktiv 96/71/EG bör detta direktiv inte 
ge företag som är etablerade i ett 
tredjeland förmånligare behandling än 
företag som är etablerade i en 
medlemsstat.

utgår

Or. en
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Motivering
Personer som är föremål för företagsintern överföring och den lokala arbetskraften måste 
behandlas lika. Det är inte lämpligt att hänvisa till utstationeringsdirektivet eftersom det inte 
garanterar denna princip och därför inte bör blandas med föreliggande direktiv. 

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) tredjelandsmedborgare som på ett i en 
annan medlemsstat etablerat företags 
vägnar tillhandahåller tjänster inom 
ramen för artikel 56 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, 
inbegripet tredjelandsmedborgare som 
utstationerats av ett i en medlemsstat 
etablerat företag inom ramen för 
tillhandahållande av tjänster i enlighet 
med direktiv 96/71/EG.

utgår

Or. en

Motivering
Utstationeringsdirektivet är inte lämpat för personer som är föremål för företagsintern 
överföring från tredjeländer. De bör inte blandas in i den inre rörligheten i EU.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) tredjelandsmedborgare som utför 
arbete som tillfällig inhyrd arbetskraft.

Or. en
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) företagsintern överföring: temporär 
överföring av en tredjelandsmedborgare 
från ett utanför en medlemsstats territorium 
etablerat företag till vilket 
tredjelandsmedborgaren är knuten med ett 
anställningsavtal till en inom en 
medlemsstats territorium etablerad enhet 
som tillhör samma företagsgrupp.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) chef: en person i ledande ställning som 
framför allt leder värdenhetens 
administration och som står under allmänt 
överinseende av och får instruktioner från i 
första hand styrelsen eller bolagets 
aktieägare eller motsvarande. Hit hör 
personer som leder värdenheten eller en 
avdelning eller underavdelning av 
värdenheten, övervakar och kontrollerar 
det arbete som utförs av annan tillsyns-
eller ledningspersonal eller personal med 
särskilda fackkunskaper, har behörighet 
att personligen anställa och avskeda eller 
tillstyrka anställning, avskedande och
andra personalåtgärder.

e) chef: en person i ledande ställning som 
framför allt leder värdenhetens 
administration och som står under allmänt 
överinseende av och får instruktioner från i 
första hand styrelsen eller bolagets 
aktieägare eller motsvarande. 

Or. en
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Motivering
Definitionen på en chef måste klargöras och begränsas till personer som är högkvalificerade 
och har särskilda färdigheter och vars personliga kapacitet är oumbärlig för att det specifika 
arbetet i företaget i värdlandet ska kunna utföras korrekt. Detta innebär att inresekriteriet 
måste vara kvalifikationer och arbetsplatsen inom företaget, inte lönen. En uttömmande lista 
som kan tolkas på antingen ett inkluderande eller exkluderande sätt klargör inte situationen. 

Ändringsförslag 11
Förslag till förordning
Artikel 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) specialist: en person som har ovanliga
kunskaper som är väsentliga för
värdenheten. Vid sidan av kunskaper som 
är specifika för värdenheten får man vid 
bedömningen av dessa kunskaper också 
beakta en hög kvalifikationsnivå för en 
typ av arbete eller bransch som kräver 
särskilt tekniskt kunnande.

f) specialist: en person som överförs för en 
högkvalificerad anställning, som har 
högre yrkeskvalifikationer, kunskap på en 
avancerad nivå och kontinuerlig expertis 
och som besitter specifika kunskaper som 
är avgörande eller relevanta för den 
specifika verksamheten i värdenheten.

Or. en

Motivering
Definitionen på en specialist måste klargöras och begränsas till personer som är 
högkvalificerade och har särskilda färdigheter och vars personliga kapacitet är oumbärlig 
för att det specifika arbetet i företaget i värdlandet ska kunna utföras korrekt. Detta innebär 
att inresekriteriet måste vara kvalifikationer och arbetsplatsen inom företaget, inte lönen.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) trainee: en person med bevis på högre 
utbildning som överförs för att han eller 
hon ska bredda sina kunskaper om och 
erfarenheter av ett företag som förberedelse 
för att ta över en ledande ställning inom 

g) trainee: en person med bevis på högre 
utbildning som överförs för att han eller 
hon ska bredda sina kunskaper om och 
erfarenheter av ett företag som förberedelse 
för att ta över en ledande ställning i syfte 
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företaget. att få ett fast kontrakt inom företaget och 
vars arbetsuppgifter i företaget är 
förenliga med den högre utbildning som 
denna person har slutfört.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 3 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) högkvalificerad anställning: 
anställning av en person som 
– i den berörda medlemsstaten i egenskap 
av arbetstagare är skyddad enligt 
nationell arbetsrätt och/eller enligt 
nationell praxis, oavsett rättsförhållandet, 
i syfte att för, eller under ledning av, en 
annan person utöva verkligt och effektivt 
arbete, 
– får betalt och 
– har relevant och särskild kompetens, 
som styrks genom högre 
yrkeskvalifikationer.

Or. en

Motivering
Ändrade definitioner behövs för att klargöra syftet med direktivet. Därför bör en redan 
sammanställd och fungerande europeisk definition av högkvalificerad anställning införas i 
direktivet så att personer som är föremål för företagsintern överföring anställs under villkor 
som fastställs i detta direktiv. Denna definition kommer från rådets direktiv 2009/50/EG av 
den 25 maj 2009 om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för 
högkvalificerad anställning (blåkortsdirektivet).
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Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 3 – led gb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb) högre yrkeskvalifikationer: 
kvalifikationer som kan styrkas genom 
bevis på högre utbildning eller, om 
undantag om detta föreskrivs i nationell 
lagstiftning, genom bevis på minst fem års 
yrkeserfarenhet som är jämförbar med 
högre utbildning och som är relevant 
inom det yrke eller den bransch som 
specificeras i anställningskontraktet eller 
det bindande anställningserbjudandet.

Or. en

Motivering
Ändrade definitioner behövs för att klargöra syftet med direktivet och göra det mer precist. 
Därför bör en redan sammanställd och fungerande europeisk definition av högre 
yrkeskvalifikationer införas i direktivet så att man kan se till att personer som är föremål för 
företagsintern överföring också besitter de nödvändiga yrkeskvalifikationerna. Dessa 
kvalifikationer, som även nämnts i artikel 5 d i kommissionens förslag måste förtydligas så 
mycket som möjligt. Denna definition kommer från rådets direktiv 2009/50/EG av den 
25 maj 2009 om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad 
anställning (blåkortsdirektivet).

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 3 – led gc(nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gc) yrkeserfarenhet: faktiskt och lagligt 
utövande av yrket i fråga.

Or. en
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Motivering
Ändrade definitioner behövs för att klargöra syftet med direktivet. Därför bör en redan 
sammanställd och fungerande europeisk definition av yrkeserfarenhet införas i direktivet så 
att man kan se till att personer som är föremål för företagsintern överföring anställs under 
villkor som fastställs i detta direktiv. Denna definition kommer från rådets direktiv 
2009/50/EG av den 25 maj 2009 om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse 
för högkvalificerad anställning (blåkortsdirektivet).

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 3 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

n) kollektivavtal: alla typer av
kollektivavtal, som ingåtts på alla nivåer, 
även på företagsnivå, i enlighet med 
nationell lagstiftning och praxis i 
värdmedlemsstaten, av de mest 
representativa arbetsmarknadsparterna.

Or. en

Motivering
Alla typer av kollektivavtal bör tillämpas på personer som är föremål för företagsintern 
överföring, inte bara kollektivavtal med allmän giltighet. Personer som är föremål för 
företagsintern överföring bör garanteras likabehandling. 
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Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) visa att han eller hon, ifall han söker
tillträde som chef eller specialist, har de 
yrkeskvalifikationer som krävs i den 
medlemsstat till vilken tillträde söks eller 
att han, ifall han söker tillträde som 
trainee, har det erforderliga beviset på 
högre utbildning,

d) visa att han eller hon, ifall det är 
tillträde som chef eller specialist som han 
eller hon söker, har de högre
yrkeskvalifikationer och bevis på högre 
utbildning som krävs i den medlemsstat till 
vilken tillträde söks eller, ifall det är
tillträde som trainee som han eller hon 
söker, har det erforderliga beviset på högre 
utbildning,

Or. en

Motivering
Denna artikel måste anpassas till de ändrade definitionerna i artikel 3. 

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vad beträffar lönen 
under den period som överföringen varar 
kräva att de villkor i lagar och andra 
författningar och/eller kollektivavtal med 
allmän giltighet som är tillämpliga på 
utstationerade arbetstagare i en liknande 
situation i de relevanta branscherna ska 
vara uppfyllda.

Medlemsstaterna ska vad beträffar lönen 
under den period som överföringen varar 
kräva att de villkor i lagar och andra 
författningar och/eller kollektivavtal i de 
relevanta branscherna ska vara uppfyllda.

Or. en

Motivering
Formuleringen från utstationeringsdirektivet måste tas bort så att man ser till att alla typer av 
kollektivavtal kan tillämpas på personer som är föremål för företagsintern överföring.
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Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 14 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Oavsett vilken lag som gäller för 
anställningsförhållandet ska en person som 
är föremål för företagsintern överföring 
vara berättigad till följande:

Oavsett vilken lag som gäller för 
anställningsförhållandet ska personer som 
är föremål för företagsintern överföring
och medborgare i värdmedlemsstaten vara
berättigade till likabehandling i fråga om
följande:

Or. en

Motivering
Principen om likabehandling bör gälla hela artikel 14.
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Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 14 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De arbets- och anställningsvillkor i lagar 
och andra författningar och/eller 
kollektivavtal med allmän giltighet som är 
tillämpliga på utstationerade arbetstagare
i en liknande situation i den medlemsstat
som den person som är föremål för 
företagsintern överföring givits tillträde 
till på grundval av detta direktiv. Om det 
saknas ett system för att förklara att 
kollektivavtal har allmän giltighet, kan 
medlemsstaterna, om de så beslutar, utgå 
ifrån kollektivavtal som gäller allmänt för
alla likartade företag inom den aktuella 
sektorn eller det aktuella arbetet och inom 
det aktuella geografiska området och/eller 
kollektivavtal som har ingåtts av de mest 
representativa 
arbetsmarknadsorganisationerna på 
nationell nivå och som gäller inom hela 
det nationella territoriet.

1. De arbets- och anställningsvillkor i lagar 
och andra författningar och/eller
skiljedomar och kollektivavtal i den 
medlemsstat där de för närvarande 
arbetar.

Or. en

Motivering
Formuleringen från utstationeringsdirektivet måste tas bort så att man ser till att alla typer av 
kollektivavtal kan tillämpas på personer som är föremål för företagsintern överföring. 
Dessutom bör värdlandsprincipen alltid gälla. 

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 14 – led 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Likabehandling med medborgarna i 
värdmedlemsstaten med avseende på 
följande:

utgår
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Or. en

Motivering
Principen om likabehandling bör gälla hela artikel 14. 

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 14 – led 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering
Personer som är föremål för företagsintern överföring bör också ha rätt att vidta 
stridsåtgärder. 


