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Ändringsförslag 33
Laurence J.A.J. Stassen

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Den fria rörligheten för arbetstagare är 
också en viktig del i utvecklingen av en 
verkligt unionsövergripande 
arbetsmarknad som gör det möjligt för 
arbetstagare att flytta från områden med 
hög arbetslöshet till områden där det 
råder brist på arbetskraft, hjälper fler 
människor att hitta tjänster bättre 
anpassade till deras kompetens och 
avlägsnar flaskhalsar på 
arbetsmarknaden.

(2) Den fria rörligheten för personer och 
arbetstagare har blivit en stor 
missräkning: den stora tillströmningen av 
billigare, östeuropeisk arbetskraft tränger 
undan västeuropéerna från 
arbetsmarknaden (illojal konkurrens) och 
för med sig kriminalitet och besvär.

Or. nl

Ändringsförslag 34
Inês Cristina Zuber

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Den fria rörligheten för arbetstagare 
är också en viktig del i utvecklingen av en 
verkligt unionsövergripande 
arbetsmarknad som gör det möjligt för 
arbetstagare att flytta från områden med 
hög arbetslöshet till områden där det 
råder brist på arbetskraft, hjälper fler 
människor att hitta tjänster bättre 
anpassade till deras kompetens och 
avlägsnar flaskhalsar på 
arbetsmarknaden.

(2) Den stigande arbetslösheten till följd 
av den nuvarande krisen har lett till att ett 
stort antal arbetstagare i många 
medlemsstater har blivit tvungna att röra 
på sig mot sin vilja. Det enda sättet att 
bekämpa detta är att erbjuda 
sysselsättning och se till att det finns 
tillräckligt med arbetstillfällen av hög 
kvalitet i alla berörda medlemsstater så att 
all fri rörlighet är en följd av val och inte 
av nödvändighet.

Or. pt
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Ändringsförslag 35
Norica Nicolai

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Den fria rörligheten för arbetstagare är 
också en viktig del i utvecklingen av en 
verkligt unionsövergripande arbetsmarknad 
som gör det möjligt för arbetstagare att 
flytta från områden med hög arbetslöshet
till områden där det råder brist på 
arbetskraft, hjälper fler människor att hitta 
tjänster bättre anpassade till deras 
kompetens och avlägsnar flaskhalsar på 
arbetsmarknaden.

(2) Den fria rörligheten för arbetstagare är 
också en viktig del i utvecklingen av en 
verkligt unionsövergripande arbetsmarknad 
som gör det möjligt för arbetstagare att 
flytta till områden där det finns fler 
arbetstillfällen, hjälper fler människor att 
hitta tjänster bättre anpassade till deras 
kompetens och avlägsnar flaskhalsar på 
arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 36
Inês Cristina Zuber

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) ”Den ekonomiska styrningen” och 
dess sysselsättningspolitik verkar för en 
flexiblare arbetsmarknad i syfte att luckra 
upp det sociala skyddet, välfärdsstaten, 
arbetstagarnas rättigheter, 
kollektivförhandlingarna m.m., vilket 
sätter press på arbetstagarna att 
underkasta sig olagliga arbetsvillkor som 
kränker deras arbetstagarrättigheter och 
sociala rättigheter. En 
sysselsättningspolitik baserad på ”den 
europeiska planeringsterminen” och på 
”ekonomisk styrning” är därför till 
förfång för garantierna om arbetstagares 
rättigheter vid fri rörlighet.

Or. pt
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Ändringsförslag 37
Marina Yannakoudakis

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Medlemsstaterna måste vidta 
åtgärder för att utrota diskriminering och 
ojämlikhet i fråga om löneskillnader 
mellan kvinnor och män på Europeiska 
unionens arbetsmarknad.

Or. en

Ändringsförslag 38
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Ett effektivt utövande av rätten till fri 
rörlighet för arbetstagare är dock 
fortfarande en stor utmaning och många 
arbetstagare är ofta inte medvetna om sin 
rätt till fri rörlighet. De utsätts fortfarande 
för diskriminering på grund av nationalitet 
när de rör sig över medlemsstaternas 
gränser inom EU. Det finns således en 
bristande överensstämmelse mellan 
lagstiftningen och dess tillämpning i 
praktiken som behöver åtgärdas.

(5) Ett effektivt utövande av rätten till fri 
rörlighet för arbetstagare är dock 
fortfarande en stor utmaning och många 
arbetstagare är ofta inte medvetna om sin 
rätt till fri rörlighet. De utsätts fortfarande 
för diskriminering på grund av nationalitet 
när de rör sig över medlemsstaternas 
gränser inom EU. Det finns således en 
bristande överensstämmelse mellan 
lagstiftningen och dess tillämpning i 
praktiken som behöver åtgärdas, vilket 
framgår av statistik över problem för 
medborgare som tagits upp för lösning 
inom ramen för det europeiska systemet 
Solvit.

Or. cs



PE516.958v01-00 6/23 AM\1002208SV.doc

SV

Ändringsförslag 39
Barbara Matera

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) I samband med sitt sysselsättningspaket 
tillkännagav kommissionen i meddelandet 
Att skapa förutsättningar för en 
återhämtning med ökad sysselsättning av 
den 18 april 2012 sin avsikt att ”lägga fram 
ett lagstiftningsförslag […] till stöd för 
rörliga arbetstagare (information och 
rådgivning) vid utövandet av rättigheter i 
enlighet med fördraget och förordning 
(EU) nr 492/2011 om arbetskraftens fria 
rörlighet inom unionen”.

(8) I samband med sitt sysselsättningspaket 
tillkännagav kommissionen i meddelandet 
Att skapa förutsättningar för en 
återhämtning med ökad sysselsättning av 
den 18 april 2012 sin avsikt att ”lägga fram 
ett lagstiftningsförslag […] till stöd för 
rörliga arbetstagare (information och 
rådgivning) vid utövandet av rättigheter i 
enlighet med fördraget och förordning 
(EU) nr 492/2011 om arbetskraftens fria 
rörlighet inom unionen”. I arbetet med 
detta mål bör kommissionen åta sig att 
inte bara underlätta arbetstagares 
rörlighet inom unionen för att de ska 
kunna flytta till områden där det råder 
brist på arbetskraft utan även att skapa 
bättre, för att inte säga fullständiga, 
möjligheter för dem att utnyttja sina 
rättigheter.

Or. it

Ändringsförslag 40
Barbara Matera

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) I syfte att garantera korrekt 
tillämpning av de materiella reglerna för 
arbetstagarnas rätt till fri rörlighet i syfte 
att arbeta, och för att övervaka 
efterlevnaden av dessa regler, bör 
medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder 
för att skydda arbetstagarna mot såväl 
diskriminering på grund av nationalitet 

(12) I syfte att garantera korrekt 
tillämpning av de materiella reglerna för 
arbetstagarnas rätt till fri rörlighet i syfte 
att arbeta, och för att övervaka 
efterlevnaden av dessa regler, bör 
medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder 
för att skydda arbetstagarna mot såväl 
diskriminering på grund av nationalitet, 
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som omotiverade hinder för att utöva 
denna rättighet.

religion, ras, kön och sexuell läggning 
som omotiverade hinder för att utöva 
denna rättighet.

Or. it

Ändringsförslag 41
Inês Cristina Zuber

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Det är viktigt med en strikt 
tillämpning av principen om lika lön och 
lika arbetsförhållanden för arbete av 
samma värde för kvinnor och män på 
samma arbetsplats och inom samma 
yrkesområde; därför är det väsentligt att 
det finns kännedom om kollektiva 
anställningsavtal och att dessa 
respekteras.

Or. pt

Ändringsförslag 42
Barbara Matera

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Det är därför lämpligt att föreskriva 
särskilda bestämmelser för en effektiv 
efterlevnad av de materiella reglerna för fri 
rörlighet för arbetstagare, och för att 
underlätta en bättre och mer enhetlig 
tillämpning av artikel 45 i fördraget och av 
förordning (EU) nr 492/2011.

(13) Det är därför lämpligt att föreskriva 
särskilda bestämmelser för en effektiv 
efterlevnad av de materiella reglerna för fri 
rörlighet för arbetstagare, och för att 
underlätta en bättre och mer enhetlig 
tillämpning av artikel 45 i fördraget och av 
förordning (EU) nr 492/2011. Framför allt 
måste medlemsstaterna, för att garantera 
likabehandling för alla 
unionsmedborgare, vidta särskilda 
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åtgärder för de svagaste i samhället: 
mödrar som är ensamstående, har 
funktionshindrade barn eller tar hand om 
äldre och som vid utövandet av sin rätt till 
fri rörlighet behöver åtgärder som är 
inriktade på deras särskilda behov. 

Or. it

Ändringsförslag 43
Barbara Matera

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) I detta sammanhang bör arbetstagare 
som har utsatts för diskriminering på grund 
av nationalitet eller en omotiverad 
inskränkning i utövandet av sin rätt till fri 
rörlighet, ha tillgång till lämpliga och 
effektiva medel för rättsligt skydd och 
prövning. Om medlemsstaterna endast 
inrättar administrativa förfaranden ska de 
se till att alla administrativa beslut kan 
prövas inför domstol i enlighet med artikel 
47 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna.

(14) I detta sammanhang bör arbetstagare 
som har utsatts för diskriminering på grund 
av nationalitet, religion, ras, kön eller 
sexuell läggning eller en omotiverad 
inskränkning i utövandet av sin rätt till fri 
rörlighet, ha tillgång till lämpliga och 
effektiva medel för rättsligt skydd och 
prövning. Om medlemsstaterna endast 
inrättar administrativa förfaranden ska de 
se till att alla administrativa beslut kan 
prövas inför domstol i enlighet med artikel 
47 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna.

Or. it

Ändringsförslag 44
Barbara Matera

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att tillhandahålla ett effektivare 
skydd bör också föreningar och juridiska 
personer ha befogenhet att engagera sig i 

(15) För att tillhandahålla ett effektivare 
skydd bör också föreningar och juridiska 
personer ha befogenhet att engagera sig i 
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förfaranden på det sätt medlemsstaterna 
bestämmer, antingen på den utsatta
personens vägnar eller för att stödja denne, 
utan att detta påverkar tillämpningen av de 
nationella regler som rör ombud och 
försvar vid domstol.

förfaranden på det sätt medlemsstaterna 
bestämmer, antingen på den 
diskriminerade personens vägnar eller för 
att stödja denne, utan att detta påverkar 
tillämpningen av de nationella regler som 
rör ombud och försvar vid domstol.

Or. it

Ändringsförslag 45
Inês Cristina Zuber

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Det åligger medlemsstaterna att 
tillämpa ILO:s och FN:s agenda för 
anständigt arbete ordentligt och att lägga 
om EU:s och medlemsstaternas 
sysselsättningspolitik för att främja 
konceptet ”anständigt arbete” i alla dess 
aspekter, vilket är en förutsättning för att 
garantera arbetstagarnas och deras 
familjers sociala rättigheter vid fri 
rörlighet.

Or. pt

Ändringsförslag 46
Marije Cornelissen

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Det är upp till varje medlemsstat att 
besluta huruvida de uppgifter som avses i 
artikel 5 i detta direktiv ska tilldelas ett 
redan befintligt organ med ett större antal 
diskrimineringsgrunder inom sin 
behörighet. I de fall behörigheten för ett 

(18) Medlemsstaterna uppmuntras att låta
de uppgifter som avses i artikel 5 i detta 
direktiv utföras av ett redan befintligt 
jämlikhetsorgan som utsetts i enlighet 
med artikel 13 i direktiv 2000/43/EG eller 
som har ett större antal 
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redan befintligt organ eller struktur 
utvidgas till att också omfatta de uppgifter 
som anges i artikel 5, bör medlemsstaten se 
till att det befintliga organet tilldelas 
tillräckliga resurser för att utföra dessa 
tillkomna uppgifter, så att dess redan 
befintliga uppgifter inte blir lidande.

diskrimineringsgrunder inom sin 
behörighet. I de fall behörigheten för ett 
redan befintligt organ eller struktur 
utvidgas till att också omfatta de uppgifter 
som anges i artikel 5, bör medlemsstaten se 
till att det befintliga organet tilldelas 
tillräckliga extraresurser för att utföra 
dessa tillkomna uppgifter, så att organet 
kan fullgöra alla sina funktioner på ett 
effektivt och adekvat sätt och framför allt 
så att dess redan befintliga uppgifter inte 
blir lidande.

Or. en

Motivering

Baserat på synpunkter från Equinet, det europeiska nätverket för jämlikhetsorgan.

Ändringsförslag 47
Barbara Matera

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Medlemsstaterna bör främja dialog 
med icke-statliga organisationer och 
mellan arbetsmarknadens parter för att 
motverka och bekämpa alla former av 
diskriminering på grundval av nationalitet.

(20) Medlemsstaterna bör främja dialog 
med icke-statliga organisationer och 
mellan arbetsmarknadens parter för att 
motverka och bekämpa alla former av 
diskriminering på grundval av nationalitet, 
religion, ras, kön eller sexuell läggning.

Or. it

Ändringsförslag 48
Norica Nicolai

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(21) Medlemsstaterna bör göra information 
om arbets- och anställningsvillkor mer 
allmänt tillgänglig för arbetstagare från 
andra medlemsstater, för arbetsgivare och 
för andra berörda parter.

(21) Medlemsstaterna bör göra information 
om arbets- och anställningsvillkor och 
anställningsförmåner mer allmänt 
tillgänglig, på relevanta språk, för 
arbetstagare från andra medlemsstater, för 
arbetsgivare och för andra berörda parter.

Or. en

Ändringsförslag 49
Inês Cristina Zuber

Förslag till direktiv
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Medlemsstaterna och alla berörda 
parter uppmanas att göra arbetstagare 
mer medvetna om sina rättigheter och de 
olika instrument (arbetsrätt, 
kollektivavtal, uppförandekoder, 
socialförsäkringsbestämmelser, bostad, 
utbildning, barnomsorg m.m.) som 
reglerar deras anställningsförhållanden 
och deras arbets- och levnadsvillkor.

Or. pt

Ändringsförslag 50
Inês Cristina Zuber

Förslag till direktiv
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Effektiva kontroller utförda av 
yrkesinspektioner är ett mycket viktigt 
instrument för att garantera lika 
behandling och bekämpa odeklarerat 
arbete, social dumpning och 
diskriminering på grund av inte bara 
nationalitet utan även kön, med tanke på 
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att invandrarkvinnor ofta utsätts för 
flerfaldig diskriminering; därför bör de 
myndigheter som utför yrkesinspektioner 
förses med tillräckliga resurser.

Or. pt

Ändringsförslag 51
Inês Cristina Zuber

Förslag till direktiv
Skäl 22b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22b) Vidare är det viktigt att förbättra 
samarbetet och samordningen mellan 
yrkesinspektioner i gränsöverskridande 
områden.

Or. pt

Ändringsförslag 52
Inês Cristina Zuber

Förslag till direktiv
Skäl 22c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22c) Det åligger medlemsstaterna att ta 
itu med frågan om falskt egenföretagande 
bland rörliga arbetstagare och att ge 
dessa arbetstagare tillgång till sociala 
rättigheter, arbetstagarrättigheter och 
socialt skydd.

Or. pt

Ändringsförslag 53
Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Tillgång till sociala förmåner och 
skatteförmåner.

c) Tillgång till sociala förmåner och 
skatteförmåner, särskilt förmåner i fråga 
om hälsa, socialt skydd och 
arbetslöshetsförsäkring.

Or. fr

Ändringsförslag 54
Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att rättsliga 
och/eller administrativa förfaranden, 
inbegripet förlikningsförfaranden om de 
anser det lämpligt, för genomförande av 
skyldigheterna enligt artikel 45 i fördraget 
och artiklarna 1–10 i förordning (EU) nr 
492/2011, finns tillgängliga för alla 
arbetstagare och deras familjemedlemmar 
som anser sig ha lidit eller lider av 
omotiverade begränsningar av sin rätt till 
fri rörlighet eller anser sig förfördelade på 
grund av att likabehandlingsprincipen inte
tillämpats på dem, även efter det att den 
relation i vilken diskrimineringen uppges 
ha förekommit har upphört.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
påskyndade rättsliga och/eller 
administrativa förfaranden genomförs, 
inbegripet förlikningsförfaranden om de 
anser det lämpligt, för genomförande av 
skyldigheterna enligt artikel 45 i fördraget 
och artiklarna 1–10 i förordning (EU) nr 
492/2011, och finns tillgängliga för alla 
arbetstagare och deras familjemedlemmar 
som anser sig ha lidit eller lider av 
omotiverade begränsningar av sin rätt till 
fri rörlighet eller anser sig förfördelade på 
grund av att likabehandlingsprincipen inte 
tillämpats på dem, även efter det att den 
relation i vilken diskrimineringen uppges 
ha förekommit har upphört.

Or. fr

Ändringsförslag 55
Barbara Matera

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att rättsliga 
och/eller administrativa förfaranden, 
inbegripet förlikningsförfaranden om de 
anser det lämpligt, för genomförande av 
skyldigheterna enligt artikel 45 i fördraget 
och artiklarna 1–10 i förordning (EU) nr 
492/2011, finns tillgängliga för alla 
arbetstagare och deras familjemedlemmar 
som anser sig ha lidit eller lider av 
omotiverade begränsningar av sin rätt till 
fri rörlighet eller anser sig förfördelade på 
grund av att likabehandlingsprincipen inte 
tillämpats på dem, även efter det att den 
relation i vilken diskrimineringen uppges 
ha förekommit har upphört.

1. Medlemsstaterna ska se till att rättsliga 
och/eller administrativa förfaranden, 
inbegripet förlikningsförfaranden om de 
anser det lämpligt, för genomförande av 
skyldigheterna enligt artikel 45 i fördraget 
och artiklarna 1–10 i förordning (EU) nr 
492/2011, finns tillgängliga för alla 
arbetstagare och deras familjemedlemmar 
som anser sig ha lidit av diskriminering på 
grund av nationalitet, religion, ras, kön 
eller sexuell läggning eller lider av 
omotiverade begränsningar av sin rätt till 
fri rörlighet eller anser sig förfördelade på 
grund av att likabehandlingsprincipen inte 
tillämpats på dem, även efter det att den 
relation i vilken diskrimineringen uppges 
ha förekommit har upphört.

Or. it

Ändringsförslag 56
Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska, på alla sätt som 
de anser effektiva, se till att de berörda 
medborgarna känner till sina rättigheter. 

Or. fr

Ändringsförslag 57
Minodora Cliveti

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna bör undanröja 
hinder för arbetstagares rörlighet genom 
att erbjuda kvinnor som följer med sin 
make eller partner till en annan 
medlemsstat lämplig service som gör det 
lättare för dem att integrera sig i sin nya 
sociala och kulturella omgivning, 
exempelvis språk- och yrkeskurser.

Or. en

Ändringsförslag 58
Minodora Cliveti

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Medlemsstaterna bör se till att barn 
till rörliga arbetstagare inom EU inte får 
problem med sin nationalitet eller sitt 
medborgarskap på grund av sina 
föräldrars val av arbete och att de 
särskilda behoven bland barn till rörliga 
arbetstagare studeras ingående för att 
man ska kunna sätta in effektiva politiska 
åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 59
Minodora Cliveti

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c. Medlemsstaterna bör förbättra 
situationen för barn som lämnats kvar av 
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sina föräldrar och hjälpa dem att 
utvecklas normalt och ta del av utbildning 
och ett adekvat socialt liv.

Or. en

Ändringsförslag 60
Minodora Cliveti

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1d. Medlemsstaterna bör ägna särskild 
uppmärksamhet åt kvinnliga arbetstagare 
som flyttar utomlands för att arbeta inom 
barn- eller äldreomsorg som barnvakter, 
au-pairer, barnsköterskor, sjuksköterskor 
eller städerskor; dessa anställs ofta privat 
av exempelvis familjer eller 
familjemedlemmar och arbetar utan avtal 
eller olagligt och har följaktligen inte 
några rättigheter eller förmåner rörande 
social trygghet, hälso- och sjukvård osv.

Or. en

Ändringsförslag 61
Minodora Cliveti

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1e. Medlemsstaterna bör säkerställa 
likabehandling av arbetstagare, i 
kombination med adekvat skydd av 
arbetstagares rättigheter, i enlighet med 
gällande regler som fastställts i nationell 
lagstiftning och i kollektivavtal i den 
berörda medlemsstaten. Principen om lika 
lön för lika arbete i förening med 
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jämställdhet bör gälla i hela EU i syfte att 
förebygga lönedumpning och social 
dumpning. Medlemsstaterna bör se till att 
den fria rörligheten aldrig utnyttjas för 
ojämlik behandling, lönedumpning och 
social dumpning.

Or. en

Ändringsförslag 62
Minodora Cliveti

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1f (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1f. Medlemsstaterna bör öka sina 
gemensamma ansträngningar att 
kontrollera, beivra och bestraffa 
tvångsarbete och odeklarerat arbete och 
se till att detta omfattas av påföljder. 
Medlemsstaterna bör säkerställa skydd för 
personer som utsatts för tvångsarbete, 
särskilt kvinnor och barn.

Or. en

Ändringsförslag 63
Marije Cornelissen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utse en struktur, ett 
organ eller flera organ för att främja, 
analysera, övervaka och stödja 
likabehandling av alla arbetstagare och 
deras familjemedlemmar utan 
diskriminering på grund av nationalitet, 
samt vidta nödvändiga åtgärder för dessa 
organs verksamhet. Dessa organ kan utgöra 

1. Medlemsstaterna ska utse en struktur, ett 
organ eller flera organ för att främja, 
analysera, övervaka och stödja 
likabehandling av alla arbetstagare och 
deras familjemedlemmar utan 
diskriminering på grund av nationalitet, 
samt vidta nödvändiga åtgärder för dessa 
organs verksamhet, bland annat garantera 
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en del av ett nationellt organ som har 
liknande mål men som omfattar ett större 
antal diskrimineringsgrunder. I detta fall 
ska medlemsstaten se till att det befintliga 
organet tilldelas tillräckligt med medel för 
att utföra dessa ytterligare uppgifter för att 
se till att de befintliga uppgifterna inte blir 
lidande.

deras fullständiga oberoende.
Medlemsstaterna ska se till att dessa 
organ anlägger ett könsperspektiv i alla 
skeden av processen. Dessa organ kan 
utgöra en del av ett nationellt organ som 
har liknande mål som de som avses i 
artikel 13 i direktiv 2000/43/EG eller som 
omfattar ett större antal 
diskrimineringsgrunder. I detta fall ska 
medlemsstaten se till att det befintliga 
organet tilldelas tillräckligt med medel för 
att utföra dessa ytterligare uppgifter, så att 
organet kan fullgöra alla sina funktioner 
på ett effektivt och adekvat sätt och 
framför allt så att de befintliga uppgifterna 
inte blir lidande.

Or. en

Motivering

Baserat på synpunkter från Equinet, det europeiska nätverket för jämlikhetsorgan.

Ändringsförslag 64
Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
föreningar, organisationer eller andra 
juridiska personer, som i enlighet med de 
kriterier som föreskrivs i deras nationella 
lagstiftning har ett berättigat intresse av att 
säkerställa att bestämmelserna i detta 
direktiv följs, får engagera sig, antingen på 
arbetstagarens och dennes 
familjemedlemmars vägnar eller till stöd 
för dem och med arbetstagarens 
medgivande, i de rättsliga och/eller 
administrativa förfaranden som finns för att 
säkerställa efterlevnaden av rättigheterna 
enligt artikel 45 i fördraget och artiklarna 
1–10 i förordning (EU) nr 492/2011.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
föreningar, organisationer eller andra 
juridiska personer, som i enlighet med de 
kriterier som föreskrivs i deras nationella 
lagstiftning har ett berättigat intresse av att 
säkerställa att bestämmelserna i detta 
direktiv följs, får engagera sig, antingen på 
arbetstagarens och dennes 
familjemedlemmars vägnar eller till stöd 
för dem och med arbetstagarens uttryckliga 
medgivande, i de rättsliga och/eller 
administrativa förfaranden som finns för att 
säkerställa efterlevnaden av rättigheterna 
enligt artikel 45 i fördraget och artiklarna 
1–10 i förordning (EU) nr 492/2011.
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Or. fr

Ändringsförslag 65
Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utse en struktur, ett 
organ eller flera organ för att främja, 
analysera, övervaka och stödja 
likabehandling av alla arbetstagare och 
deras familjemedlemmar utan 
diskriminering på grund av nationalitet, 
samt vidta nödvändiga åtgärder för dessa 
organs verksamhet. Dessa organ kan utgöra 
en del av ett nationellt organ som har 
liknande mål men som omfattar ett större 
antal diskrimineringsgrunder. I detta fall 
ska medlemsstaten se till att det befintliga 
organet tilldelas tillräckligt med medel för 
att utföra dessa ytterligare uppgifter för att 
se till att de befintliga uppgifterna inte blir 
lidande.

1. Medlemsstaterna ska utse en struktur, ett 
organ eller flera organ för att främja, 
analysera, övervaka och stödja 
likabehandling av alla arbetstagare och 
deras familjemedlemmar utan 
diskriminering exempelvis på grund av 
nationalitet, samt vidta nödvändiga 
åtgärder för dessa organs verksamhet. 
Dessa organ kan utgöra en del av ett 
nationellt organ som har liknande mål men 
som omfattar ett större antal 
diskrimineringsgrunder. I detta fall ska 
medlemsstaten se till att det befintliga 
organet tilldelas tillräckligt med medel för 
att utföra dessa ytterligare uppgifter för att 
se till att de befintliga uppgifterna inte blir 
lidande.

Or. fr

Ändringsförslag 66
Minodora Cliveti

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Dessa organ bör informera om, 
underlätta och förenkla de administrativa 
förfarandena i frågor om fri rörlighet för 
arbetstagare, exempelvis erhållande av 
uppehållstillstånd och arbetstillstånd, 
överföring av socialförsäkringsrättigheter, 
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tillgång till sjukvård, ersättning för 
sjukvårdskostnader, undvikande av 
dubbelbeskattning, överföring av 
fordonsregistreringar och överföring av 
barn i utbildningssystemet, varvid särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt kvinnor, 
framför allt ensamstående mödrar.

Or. en

Ändringsförslag 67
Barbara Matera

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Att hantera frågor om likabehandling 
mellan kvinnor och män.

Or. it

Ändringsförslag 68
Barbara Matera

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Att genomföra oberoende 
undersökningar om diskriminering på 
grund av nationalitet.

b) Att genomföra oberoende 
undersökningar om diskriminering på 
grund av nationalitet, religion, ras, kön 
och sexuell läggning.

Or. it

Ändringsförslag 69
Minodora Cliveti

Förslag till direktiv
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Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska se till att dessa 
organ övervakar situationen i fråga om 
byråer och organisationer som förmedlar 
arbetstillfällen till arbetstagare från andra 
medlemsstater och spåra upp olagliga 
eller svarta anställningar samt byråer och 
organisationer som erbjuder fiktiva 
arbetstillfällen. De bör även samarbeta 
med partnerbyråer eller 
partnerorganisationer från andra 
medlemsstater för att kartlägga 
situationen. De nödvändiga resurserna 
för dessa uppgifter bör anslås från 
Europeiska socialfonden.

Or. en

Ändringsförslag 70
Minodora Cliveti

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. De organ som inrättats eller redan 
finns i medlemsstaterna bör övervaka 
avtal som ingås av framför allt kvinnor 
och jämföra dem med verkligheten för att 
kvinnor inte ska falla offer för 
tvångsprostitution och människohandel.

Or. en

Ändringsförslag 71
Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag



PE516.958v01-00 22/23 AM\1002208SV.doc

SV

da) Under alla omständigheter att varje år 
offentliggöra en rapport för att 
sammanfatta arbetet inom den inrättade 
strukturen och ta fram förslag.

Or. fr

Ändringsförslag 72
Barbara Matera

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska uppmuntra dialog 
med lämpliga icke-statliga organisationer 
och med arbetsmarknadens parter som i 
enlighet med nationell lagstiftning och 
praxis har ett berättigat intresse av att bidra 
till att motverka diskriminering på grund 
av nationalitet i syfte att främja principen 
om likabehandling.

Medlemsstaterna ska uppmuntra dialog 
med lämpliga icke-statliga organisationer 
och med arbetsmarknadens parter som i 
enlighet med nationell lagstiftning och 
praxis har ett berättigat intresse av att bidra 
till att motverka diskriminering på grund 
av nationalitet eller på någon annan 
grund i syfte att främja principen om 
likabehandling.

Or. it

Ändringsförslag 73
Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska ge tydlig, 
lättillgänglig, heltäckande och aktuell 
information om de rättigheter som EU-
lagstiftningen ger när det gäller fri rörlighet 
för arbetstagare. Denna information bör 
också vara lättillgänglig via Ditt Europa 
och Eures.

2. Medlemsstaterna ska ge tydlig, 
kostnadsfri, lättillgänglig, heltäckande och 
aktuell information om de rättigheter som 
EU-lagstiftningen ger när det gäller fri 
rörlighet för arbetstagare. Denna 
information bör också vara lättillgänglig 
via Ditt Europa och Eures.

Or. fr
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