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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 beslut
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) En av förtjänsterna med 
unionsmedborgarskap är att det ger 
medborgarna i de olika medlemsstaterna 
möjlighet att arbeta var de vill inom den 
inre marknaden. Rätten att bo och arbeta 
i ett annat EU-land är därför en 
grundläggande beståndsdel i 
unionsmedborgarskapet, och erkänns som 
sådan i fördragen, och en av unionens 
grundläggande friheter. 

Or. en

Motivering

Fri rörlighet för personer är en rättighet som inte får förvägras medborgare i 
EU:s medlemsstater. I denna rättighet ingår rätten att arbeta, studera och bo i valfri 
medlemsstat. Det är därför nödvändigt att skapa de förutsättningar som krävs för att 
säkerställa fri rörlighet för arbetstagare och deras familjer och därmed förhindra 
”social dumpning”. Ingen form av diskriminering i värdlandet kan därför accepteras, utan 
allas rättigheter måste garanteras, inklusive tillgång till offentliga tjänster och sociala 
förmåner, liksom fackliga rättigheter.

Ändringsförslag 2

Förslag till beslut
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) De rättigheter som följer av 
unionsmedborgarskapet är införlivade i 

(3) De rättigheter som följer av 
unionsmedborgarskapet är införlivade i 
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Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna. Enligt 
stadgans ingress sätter unionen 
”människan i centrum för sin verksamhet 
genom att inrätta ett unionsmedborgarskap 
och skapa ett område med frihet, säkerhet 
och rättvisa”. I avdelning V i stadgan anges 
medborgarnas rättigheter, vilket i artikel 45 
inbegriper varje unionsmedborgares rätt att 
fritt röra sig och uppehålla sig inom 
medlemsstaternas territorier.

Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna. Enligt 
stadgans ingress bygger unionen ”på de 
odelbara och universella värdena 
människans värdighet, frihet, jämlikhet 
och solidaritet” och sätter ”människan i 
centrum för sin verksamhet genom att 
inrätta ett unionsmedborgarskap och skapa 
ett område med frihet, säkerhet och 
rättvisa”. I avdelning V i stadgan anges 
medborgarnas rättigheter, vilket i artikel 45 
inbegriper varje unionsmedborgares rätt att 
fritt röra sig och uppehålla sig inom 
medlemsstaternas territorier, och denna 
rättighet kan i enlighet med fördragen 
medges tredjelandsmedborgare som är 
lagligen bosatta inom en medlemsstats 
territorium.

Or. en

Motivering

Como é referido no relatório da Comissão ao Conselho sobre a aplicação das disposições 
transitórias em matéria de livre circulação dos trabalhadores oriundos da Bulgária e da 
Roménia, são conferidos aos trabalhadores vindos de países terceiros, a residir legalmente 
no território de um Estado-Membro e às suas famílias, os mesmos direitos que a qualquer 
cidadão que viva num Estado-membro da UE. Por essa razão, a exclusão destes cidadãos do 
Ano Europeu para os Cidadãos (2013) seria sinónimo de discriminação e diferença de 
tratamento de cidadãos a habitar numa Europa que se diz plural e multicultural.

Ändringsförslag 3

Förslag till beslut
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) En viktig faktor för effektiv
tillämpning av EU:s lagstiftning när det 
gäller att säkerställa migrerande 
arbetstagares rättigheter och tillvarata 
fördelarna med fri rörlighet för både 
EU:s och medlemsstaternas ekonomier är 
att arbetstagare, deras familjemedlemmar 
och andra berörda parter blir medvetna 
om sina rättigheter och möjligheter och 
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de instrument som de kan utnyttja för sin 
fria rörlighet.

Or. en

Motivering

Den information som medborgarna har att tillgå beträffande sina medborgerliga och sociala 
rättigheter och sina rättigheter som arbetstagare är otillräcklig, och detta reser betydande 
hinder för den fria rörligheten för arbetstagare inom EU. För att inte riskera att de utnyttjas 
av sina arbetsgivare måste medborgare som flyttar till en annan medlemsstat få ordentlig 
information om sina rättigheter.

Ändringsförslag 4

Förslag till beslut
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Särskilt kan fri rörlighet för arbetskraft 
bidra till att hantera de demografiska 
förändringarnas inverkan på 
arbetsmarknaden och samtidigt öka 
människors anställbarhet och stärka det 
europeiska näringslivets konkurrenskraft. 
Dessutom är fri rörlighet antingen en 
förutsättning för – och kan stimulera –
medborgarnas utövande av en rad i 
unionslagstiftningen angivna rättigheter, 
såsom rätten att i egenskap av konsument 
få tillgång till varor och tjänster eller
rättigheter som passagerare eller turist. Att 
underlätta den fria rörligheten kan därför
stärka medborgarnas möjligheter att ta vara 
på den inre marknadens möjligheter och 
samtidigt driva på tillväxten.

(7) Särskilt kan fri rörlighet för arbetskraft 
bidra till att hantera hur industriella 
förändringar, nya arbetsmönster och 
demografiska förändringar inverkar på 
arbetsmarknaden och samtidigt öka 
människors anställbarhet och stärka det 
europeiska näringslivets konkurrenskraft. 
Dessutom utgör fri rörlighet antingen en 
förutsättning eller ett incitament för 
medborgarnas utövande av en rad i 
unionslagstiftningen angivna rättigheter, 
såsom rätten att i egenskap av konsument 
få tillgång till varor och tjänster, rättigheter 
som passagerare eller turist eller 
rättigheter som arbetstagare – härunder 
fackliga rättigheter – som säkerställer att 
migrerande unionsmedborgare behandlas 
likvärdigt och inte utnyttjas som billig 
arbetskraft. Att underlätta den fria 
rörligheten kan stärka medborgarnas 
möjligheter att ta vara på den inre 
marknadens möjligheter, men rörlighet för 
arbetstagare bör kombineras med ett 
skydd av deras rätt till social trygghet och 
fackföreningsfrihet och får inte tolkas av 
arbetsgivare som ett tillfälle att sänka 
lönerna, skära ned på den sociala 



PE475.999v01-00 6/13 PA\884020SV.doc

SV

tryggheten eller försämra arbetsvillkoren 
generellt sett.

Or. en

Motivering

Fri rörlighet för personer är en rättighet som inte får förvägras medborgare i 
EU:s medlemsstater. I denna rättighet ingår rätten att arbeta, studera och bo i valfri 
medlemsstat. Det är därför nödvändigt att skapa de förutsättningar som krävs för att 
säkerställa fri rörlighet för arbetstagare och deras familjer och därmed förhindra 
”social dumpning” och utnyttjande av utländska arbetstagare och deras familjemedlemmar. 
Det är särskilt viktigt att se till att de har lika tillgång till offentliga tjänster och sociala 
förmåner, liksom att garantera deras fackliga rättigheter.

Ändringsförslag 5

Förslag till beslut
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Unionsmedborgarna sätter stort värde 
på rätten att fritt röra sig och uppehålla sig 
inom medlemsstaternas territorier som en 
central individuell rätt knuten till 
unionsmedborgarskapet. Den belyser och 
främjar en bättre förståelse för den 
europeiska integrationens fördelar och 
uppmuntrar också medborgarna att ta del i 
Europeiska unionens utveckling. När 
medborgarna reser till andra medlemsstater 
eller bosätter sig i dem blir de medvetna 
om och utnyttjar de omfattande rättigheter 
som unionslagstiftningen ger dem i 
situationer där mer än ett land berörs. Att 
utöva rätten att fritt röra och uppehålla sig 
bidrar därför till att göra 
unionsmedborgarskapet påtagligt i 
medborgarnas vardag.

(8) Unionsmedborgarna sätter stort värde 
på rätten att fritt röra sig, arbeta och 
uppehålla sig inom medlemsstaternas 
territorier som en central individuell rätt,
och som en möjlighet att avancera 
yrkesmässigt, knuten till 
unionsmedborgarskapet. Den belyser och 
främjar en bättre förståelse för den 
europeiska integrationens fördelar och 
uppmuntrar också medborgarna att ta del i 
Europeiska unionens utveckling. När 
medborgarna reser till andra medlemsstater 
eller bosätter sig i dem blir de medvetna 
om och utnyttjar de omfattande rättigheter 
som unionslagstiftningen ger dem i 
situationer där mer än ett land berörs. Att 
utöva rätten att fritt röra och uppehålla sig 
bidrar därför till att göra 
unionsmedborgarskapet påtagligt i 
medborgarnas vardag.

Or. en



PA\884020SV.doc 7/13 PE475.999v01-00

SV

Motivering

Att arbeta, studera eller bosätta sig i ett annat land utgör en möjlighet för människor att 
utvecklas personligt och yrkesmässigt. Det är dock nödvändigt att ge incitament åt och stödja 
skapandet av arbetstillfällen med tillhörande rättigheter i samtliga medlemsstater så att 
människor har en faktisk möjlighet att arbeta var de vill och ingen tvingas lämna sitt hemland 
på grund av ogynnsamma levnadsvillkor.

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Trots att rätten att fritt röra sig och 
uppehålla sig är fast förankrad i unionens 
primärrätt och vidareutvecklad i 
sekundärrätten kvarstår fortfarande ett gap 
mellan de tillämpliga rättsreglerna och de 
förhållanden som medborgarna upplever 
när de försöker utöva rätten i praktiken. 
Förutom osäkerheten kring rörlighetens 
fördelar upplever även unionsmedborgarna 
alltför många praktiska hinder vid resor 
och boende i andra länder i unionen.

(9) Trots att rätten att fritt röra sig och 
uppehålla sig är fast förankrad i unionens 
primärrätt och vidareutvecklad i 
sekundärrätten, och trots de 
unionsprogram som införts för att främja 
fri rörlighet för arbetstagare och rörlighet 
inom yrkeslivet, kvarstår fortfarande ett 
gap mellan de tillämpliga rättsreglerna och 
de förhållanden som medborgarna upplever 
när de försöker utöva rätten i praktiken. 
Förutom osäkerheten kring rörlighetens 
fördelar upplever även 
unionsmedborgarna, vid resor och boende 
i andra länder i unionen, alltför många 
praktiska hinder, och de möter ofta 
svårigheter – betingade av deras 
nationalitet, sociala ställning, civilstånd 
eller medborgarskap – till följd av 
oacceptabla rättsliga och administrativa 
åtgärder som medlemsstater har infört 
utan underlag i unionens regelverk eller 
på grundval av en felaktig tolkning av 
unionens lagstiftning.

Or. en

Motivering

Den information som medborgarna har att tillgå beträffande deras medborgerliga och 
sociala rättigheter och deras rättigheter som arbetstagare är otillräcklig, och detta reser 
betydande hinder för den fria rörligheten för arbetstagare inom EU. För att inte riskera att de 
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utnyttjas av sina arbetsgivare måste medborgare som flyttar till en annan medlemsstat få 
ordentlig information om sina rättigheter.

Ändringsförslag 7

Förslag till beslut
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Unionens lagstiftning om 
fri rörlighet för arbetstagare förbjuder 
medlemsstaterna att i frågor som rör 
anställning direkt eller indirekt 
diskriminera migrerande arbetstagare och 
deras familjer på grund av nationalitet.
Vidare ger unionens lagstiftning 
migrerande arbetstagare rätt till 
likabehandling i fråga om sociala och 
skattemässiga förmåner, medlemskap i 
fackföreningar, allmännyttiga bostäder 
samt deras barns tillträde till allmänna 
skolor, lärlingsutbildning och 
yrkesskolekurser.

Or. en

Motivering

Como é referido no relatório da Comissão ao Conselho sobre a aplicação das disposições 
transitórias em matéria de livre circulação dos trabalhadores oriundos da Bulgária e da 
Roménia1, são conferidos aos trabalhadores vindos de países terceiros, a residir legalmente 
no território de um Estado-Membro e às suas famílias, os mesmos direitos que a qualquer 
cidadão que viva num Estado-membro da UE. Devem, por isso, ser salvaguardados todos os 
seus direitos aquando da sua deslocação para outro Estado-Membro. A igualdade de 
tratamento deve ser garantida, particularmente em matéria de acesso a serviços públicos, à 
segurança social, direitos sindicais e reagrupamento familiar.

                                               
1 COM(2011)729 final of 11.11.2011.
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Ändringsförslag 8

Förslag till beslut
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Eftersom rätten till fri rörlighet 
avsevärt förbättrar enskildas liv har det 
avgörande betydelse att information om att 
denna rätt existerar och hur man utövar den 
finns tillgänglig så vitt som möjligt. 
Eftersom alla unionsmedborgare kan 
tänkas utöva denna rätt bör 
informationssatsningar genomföras i hela 
unionen.

(11) Eftersom rätten till fri rörlighet 
avsevärt förbättrar enskildas liv har det 
avgörande betydelse att information om att 
denna rätt existerar och hur man utövar den 
finns tillgänglig så vitt som möjligt. 
Eftersom alla unionsmedborgare, liksom 
tredjelandsmedborgare som är lagligen 
bosatta inom en medlemsstats territorium 
samt familjemedlemmar från tredjeland 
och andra familjemedlemmar (t.ex. 
sambor) som medföljer eller återförenas 
med unionsmedborgare, kan tänkas utöva 
denna rätt bör informationssatsningar 
genomföras i hela unionen.

Or. en

Motivering

Arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat, liksom deras 
familjemedlemmar, måste garanteras samma rättigheter som tillkommer de EU-medborgare 
som är bosatta i den medlemsstaten. Att utesluta dessa personer från Europaåret för 
medborgarna 2013 vore att utsätta personer bosatta i ett Europa som beskriver sig självt som 
pluralistiskt och mångkulturellt för diskriminering och särbehandling.

Ändringsförslag 9

Förslag till beslut
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att unionsmedborgarna ska kunna 
fatta välunderbyggda beslut om utövandet 
av sin rätt till fri rörlighet räcker det inte 
med att informera dem enbart om rätten till 
fri rörlighet, utan det har också stor 
betydelse att unionsmedborgarna är 
tillräckligt informerade om de andra i 
unionslagstiftningen stadfästa rättigheter 

(12) För att unionsmedborgarna ska kunna 
fatta välunderbyggda beslut om utövandet 
av sin rätt till fri rörlighet räcker det inte 
med att informera dem enbart om rätten till 
fri rörlighet, utan det har också stor 
betydelse att unionsmedborgarna är 
tillräckligt informerade om de rättigheter 
som arbetstagare som de enligt unionens
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de åtnjuter i situationer som berör mer än 
en medlemsstat. Informationen gör det 
också möjligt för dem att till fullo utnyttja 
dessa rättigheter om de bestämmer sig för 
att utnyttja sin rätt till fri rörlighet.

arbetsrättslagstiftning åtnjuter i situationer 
som berör mer än en medlemsstat. 
Informationen gör det också möjligt för 
dem att till fullo utnyttja dessa rättigheter 
och att slå vakt om sina rättigheter som 
arbetstagare och undgå diskriminering, så 
att den fria rörligheten aldrig tas till 
intäkt för ojämlik behandling, 
lönedumpning och social dumpning.

Or. en

Motivering

Alla arbetstagare måste informeras om sina rättigheter, särskilt sina anställningsrättigheter. 
Arbetstagare måste ha tillgång till information om de anställningsrättigheter som gäller i 
varje medlemsstat, detta för att undvika att de utnyttjas av sina arbetsgivare och utsätts för 
lönedumpning och social dumpning.

Ändringsförslag 10

Förslag till beslut
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Medborgarna bör också informeras 
om det europeiska arbetsförmedlingsnätet 
Eures för att arbetskraftens rörlighet 
inom unionen ska främjas, särskilt i 
gränsregioner, och om hur det bidrar till 
att främja rörligheten på
arbetsmarknaden i EU genom att ge alla 
medborgare som vill arbeta i en annan 
medlemsstat, inklusive funktionshindrade, 
tillgång till information om lediga 
tjänster, om rättigheter och skyldigheter 
vid migration, om möjligheter till 
utbildning och yrkesutbildning samt om 
arbets- och levnadsvillkor.

Or. en

Motivering

Fri rörlighet för personer är en rättighet som inte får förvägras medborgare i 
EU:s medlemsstater. I denna rättighet ingår rätten att arbeta, studera och bo i valfri 
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medlemsstat. Arbetsförmedlingsnätet Eures skulle kunna utgöra en länk för att förmedla 
information om anställningsrättigheter och arbetstillfällen i andra medlemsstater.

Ändringsförslag 11

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Att öka unionsmedborgarnas 
medvetenhet om hur de konkret kan 
gynnas av unionens rättigheter och 
politiska insatser när de bor i en annan 
medlemsstat, och att uppmuntra deras 
aktiva delaktighet i samhälleliga forum om 
unionens politik och frågor.

– Att öka unionsmedborgarnas 
medvetenhet om hur de konkret kan 
gynnas av unionens rättigheter och 
politiska insatser när de bor och arbetar i
en annan medlemsstat, och att uppmuntra 
deras aktiva delaktighet i samhälleliga 
forum om unionens politik och frågor.

Or. en

Motivering

Fri rörlighet för personer är en rättighet som inte får förvägras medborgare i 
EU:s medlemsstater. I denna rättighet ingår rätten att arbeta, studera och bo i valfri 
medlemsstat.

Ändringsförslag 12

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Att stimulera debatt om den fria 
rörlighetens följder och möjligheter som en 
oförytterlig del av unionsmedborgarskapet, 
särskilt när det gäller att stärka 
sammanhållningen i samhället, förståelsen 
mellan unionsmedborgarna och bandet 
mellan medborgarna och unionen.

– Att stimulera debatt om den fria 
rörlighetens följder och möjligheter som en 
oförytterlig del av unionsmedborgarskapet, 
utan diskriminering på grund av 
nationalitet eller etniskt ursprung, särskilt 
när det gäller att stärka sammanhållningen 
i samhället, förståelsen mellan 
unionsmedborgarna och bandet mellan 
medborgarna och unionen.

Or. en
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Motivering

Arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat, liksom deras 
familjemedlemmar, måste garanteras samma rättigheter som tillkommer de EU-medborgare 
som är bosatta i den medlemsstaten. Att utesluta dessa personer från Europaåret för 
medborgarna 2013 vore att utsätta personer bosatta i ett Europa som beskriver sig självt som 
pluralistiskt och mångkulturellt för diskriminering och särbehandling.

Ändringsförslag 13

Förslag till beslut
Artikel 2 – stycke 2 – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Att främja verksamhet som syftar till att 
bekämpa diskriminering på grund av 
nationalitet och på så sätt övervinna 
sådana fördomar som inverkar på 
medborgarnas rätt att röra sig fritt och att 
arbeta och bo i en annan medlemsstat.

Or. en

Motivering

Den information som medborgarna har att tillgå beträffande deras medborgerliga och 
sociala rättigheter och deras rättigheter som arbetstagare är otillräcklig, och detta reser 
betydande hinder för den fria rörligheten för arbetstagare inom EU. För att inte riskera att de 
utnyttjas av sina arbetsgivare måste medborgare som flyttar till en annan medlemsstat få 
ordentlig information om sina rättigheter.

Ändringsförslag 14

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Konferenser och evenemang som syftar 
till att främja debatt och öka 
medvetenheten om betydelsen av och 
fördelarna med rätten att fritt röra och 
uppehålla sig, och mer allmänt 
medborgarnas rättigheter i egenskap av 
unionsmedborgare.

– Konferenser och evenemang som syftar 
till att främja debatt och öka 
medvetenheten om betydelsen av och 
fördelarna med rätten att fritt röra och 
uppehålla sig, och mer allmänt 
medborgarnas rättigheter i egenskap av 
unionsmedborgare, inklusive de rättigheter 
som tillkommer familjemedlemmar från 
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tredjeland som medföljer eller återförenas 
med unionsmedborgare som flyttar till en 
annan medlemsstat.

Or. en

Motivering

Arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat, liksom deras 
familjemedlemmar, måste garanteras samma rättigheter som tillkommer de EU-medborgare 
som är bosatta i den medlemsstaten. Att utesluta dessa personer från Europaåret för 
medborgarna 2013 vore att utsätta personer bosatta i ett Europa som beskriver sig självt som 
pluralistiskt och mångkulturellt för diskriminering och särbehandling.

Ändringsförslag 15

Förslag till beslut
Artikel 3 – punkt 1 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Stärkande och synliggörande av den 
flerspråkiga tjänsten Europa direkt och
webbportalen Ditt Europa som centrala 
delar av ett heltäckande 
informationssystem om 
unionsmedborgares rättigheter.

– Stärkande och synliggörande av den 
flerspråkiga tjänsten Europa direkt,
webbportalen Ditt Europa och det 
europeiska arbetsförmedlingsnätet Eures
som centrala delar av ett heltäckande 
informationssystem om 
unionsmedborgares rättigheter och med 
information om de rättigheter som 
tillkommer arbetstagare och deras 
familjer i det aktuella värdlandet, liksom 
av initiativ som programmet ”Unga på 
väg”.

Or. en

Motivering

Fri rörlighet för personer är en rättighet som inte får förvägras medborgare i 
EU:s medlemsstater. I denna rättighet ingår rätten att arbeta, studera och bo i valfri 
medlemsstat. Arbetsförmedlingsnätet Eures skulle kunna utgöra en länk för att förmedla 
information om anställningsrättigheter och arbetstillfällen i andra medlemsstater.


