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SV Förenade i mångfalden SV 

25.5.2018 A8-0319/40 

Ändringsförslag  40 

Dominique Martin 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 3a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (3a) För att säkerställa en korrekt 

tillämpning av detta direktiv bör 

medlemsstaternas behöriga myndigheter 

och/eller organ starkare samordna 

bedrägeribekämpningen i frågor som 

gäller utstationering av arbetstagare och 

samarbeta mer på detta område. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

25.5.2018 A8-0319/41 

Ändringsförslag  41 

Dominique Martin 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 5a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (5a) Principen om likabehandling och 

förbudet mot all diskriminering på grund 

av nationalitet har varit förankrade i 

unionsrätten sedan grundfördragen. För 

att alla former av diskriminering och 

missbruk ska kunna undvikas måste det 

därför säkerställas att ersättningen 

beräknas på öppet redovisade grunder och 

betalas i överensstämmelse med 

timlönesatsen för inhemska arbetstagare 

som utför samma arbete i 

värdmedlemsstaten, så att arbetstagarna 

tillförsäkras skälig lön för sitt arbete. 

Denna bestämmelse bör gälla för 

bemanningsföretag som är etablerade i 

den medlemsstat där arbetet utförs. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

25.5.2018 A8-0319/42 

Ändringsförslag  42 

Dominique Martin 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 5b (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (5b) Varken likabehandlingsprincipen 

eller den fria konkurrensen kan 

förverkligas förrän rättvisa bestämmelser 

om socialavgifter börjar tillämpas. För 

utstationerade arbetstagare bör 

medlemsstatens bestämmelser om och 

nivåer för socialavgifter tillämpas 

alltifrån den första dagen av deras 

anställningsförhållande. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/43 

Ändringsförslag  43 

Dominique Martin 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 8 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) Med tanke på den långa 

varaktigheten av vissa 

utstationeringsuppdrag är det nödvändigt 

att vid utstationeringar som varar längre 

än 24 månader föreskriva att 

värdmedlemsstaten anses vara det land 

där arbetet utförs. I enlighet med 

principen i Rom I-förordningen ska 

lagstiftningen i värdmedlemsstaten därför 

tillämpas på de utstationerade 

arbetstagarnas anställningsavtal om inget 

annat lagval har gjorts av parterna. Om 

ett annat val gjorts kan det dock inte 

medföra att de anställda förvägras det 

skydd som de erbjuds genom 

bestämmelser från vilka undantag inte får 

göras genom avtal enligt lagen i 

värdmedlemsstaten. Detta bör gälla från 

början av utstationeringen när den 

förväntas vara i mer än 24 månader och 

från första dagen efter de 24 månaderna 

när utstationeringens faktiska varaktighet 

överstiger denna period. Denna 

bestämmelse påverkar inte rätten hos 

företag som utstationerar arbetstagare till 

en annan medlemsstats territorium att 

åberopa friheten att tillhandahålla 

tjänster även i fall där utstationeringen 

överskrider 24 månader. Syftet är helt 

enkelt att skapa rättslig förutsebarhet vid 

tillämpningen av Rom I-förordningen på 

en specifik situation utan att ändra 

(8) Utstationering är av tillfällig 

karaktär och utstationerade arbetstagare 

brukar återvända till ursprungslandet 

efter att ha slutfört det arbete som 

utstationeringen avsåg. En utstationerad 

arbetstagare bör omfattas av 

värdmedlemsstatens arbetsrätt från och 

med anställningsförhållandets första dag 

till och med att utstationeringen upphör. 

Efter återkomsten till hemmedlemsstaten 

bör utstationerade arbetstagare återigen 

omfattas av hemmedlemsstatens 

arbetsrätt. Tack vare ny teknik och bättre 

samarbete mellan medlemsstaterna blir 

det möjligt med sådana förändringar. 
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förordningen på något sätt. Arbetstagaren 

kommer framför allt att åtnjuta skydd och 

förmåner i enlighet med Rom I-

förordningen. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/44 

Ändringsförslag  44 

Dominique Martin 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 10 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Eftersom arbetet inom 

internationella vägtransporter präglas av 

stor rörlighet ger genomförandet av 

direktivet om utstationering av 

arbetstagare upphov till särskilda rättsliga 

frågor och svårigheter (särskilt när 

kopplingen till den berörda 

medlemsstaten är otillräcklig). Dessa 

utmaningar behandlas lämpligast genom 

sektorsspecifik lagstiftning tillsammans 

med andra EU-initiativ som syftar till en 

mer välfungerande inre marknad för 

vägtransporter. 

(10) Internationella vägtransporter bör 

omfattas av detta direktiv. 

Or. en 



 

AM\1154302SV.docx  PE621.616v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

25.5.2018 A8-0319/45 

Ändringsförslag  45 

Dominique Martin 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 14a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (14a) För att missbruk i samband med 

utläggning på underleverantörer ska 

kunna motverkas och utstationerade 

arbetstagares rättigheter skyddas bör, i 

händelse av bedrägeri eller missbruk, 

gemensamt ansvar gälla för de berörda 

företagen. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

25.5.2018 A8-0319/46 

Ändringsförslag  46 

Dominique Martin 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – punkt 2 – led a – stycke 2 

Direktiv 96/71/EG 

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Lön, inklusive övertidsersättning. 

Denna punkt gäller dock inte 

kompletterande tjänstepensionssystem. 

(c) Lön, beräknad utgående från 

timlönesatsen för inhemska arbetstagare 

som utför samma arbete i 

värdmedlemsstaten, och inklusive 

övertidsersättning. Denna punkt gäller 

dock inte kompletterande 

tjänstepensionssystem. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

25.5.2018 A8-0319/47 

Ändringsförslag  47 

Dominique Martin 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – punkt 2 – led a – stycke 2 

Direktiv 96/71/EG 

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

I detta direktiv avses med lön alla 

lönekomponenter som är obligatoriska 

enligt nationell lagstiftning eller andra 

författningar, kollektivavtal eller 

skiljedomar som förklarats ha allmän 

giltighet och/eller, om det saknas ett 

system för att förklara att kollektivavtal 

eller skiljedomar har allmän giltighet, 

andra kollektivavtal eller skiljedomar i 

den mening som avses i punkt 8 andra 

stycket, i de medlemsstater inom vars 

territorium arbetstagaren är 

utstationerad. 

I detta direktiv ska begreppet lön och 

timlönesats fastställas enligt nationell 

lagstiftning och/eller praxis i den 

medlemsstat inom vars territorium 

arbetstagaren är utstationerad och avse 

alla lönekomponenter som är obligatoriska 

enligt nationell lagstiftning eller andra 

författningar, kollektivavtal eller 

skiljedomar som i medlemsstaten 

förklarats ha allmän giltighet eller på 

annat sätt tillämpas i enlighet med 

artikel 3.8. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/48 

Ändringsförslag  48 

Dominique Martin 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – punkt 2 – led a – stycke 2 

Direktiv 96/71/EG 

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 3a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 I händelse av bedrägeri eller missbruk 

kan en del eller alla berörda parter ställas 

till svars, oavsett sin roll i 

underleverantörskedjan. 

Or. en 
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25.5.2018 A8-0319/49 

Ändringsförslag  49 

Dominique Martin 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0319/2017 

Elisabeth Morin-Chartier 

Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster 

(COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)) 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – punkt 2 – led b – stycke 2 

Direktiv 96/71/EG 

Artikel 3 – punkt 1a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1a. Om företag som är etablerade på 

en medlemsstats territorium, enligt lagar 

eller andra författningar eller 

kollektivavtal, inom ramen för sina 

avtalsförpliktelser endast får lägga ut på 

entreprenad till företag som garanterar 

vissa arbets- och anställningsvillkor som 

omfattar lön, får medlemsstaten, på ett 

icke-diskriminerande och proportionerligt 

sätt, föreskriva att sådana företag ska ha 

samma skyldighet när det gäller 

utläggande på entreprenad till företag som 

anges i artikel 1.1 som utstationerar 

arbetstagare till dess territorium. 

1a. Medlemsstaterna ska säkerställa, 

oavsett vilken lagstiftning som är 

tillämplig på anställningsförhållandet, att 

de företag som avses i artikel 1.1 på 

grundval av lika behandling garanterar 

att arbetstagare som utstationeras till 

medlemsstaternas territorium, förutom de 

anställningsvillkor som avses i punkt 1 i 

denna artikel, också kommer att omfattas 

av alla anställningsvillkor som fastställts i 

den medlemsstat där arbetet utförs, 

 (a) i lagar eller andra författningar, 

och/eller 

 (b) i kollektivavtal eller skiljedomar som 

förklarats ha allmän giltighet eller på 

annat sätt tillämpas i enlighet med artikel 

3.8. 

 Första stycket i denna punkt ska inte gälla 

följande: 

 (a) Förfarandena, formaliteterna och 

villkoren för ingående och uppsägning av 

anställningskontraktet, inbegripet 

konkurrensklausuler. 

 (b) Kompletterande 

tjänstepensionssystem. 
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 Den medlemsstat i vilken tjänsten 

tillhandahålls ska, på grundval av en 

motiverad anmälan från en 

tjänsteleverantör, förlänga den period 

före vars utgång bestämmelserna i denna 

punkt ska tillämpas till 18 månader. 

 Om det företag som avses i artikel 1.1 

ersätter en utstationerad arbetstagare med 

en annan utstationerad arbetstagare som 

utför samma arbete på samma plats, ska 

utstationeringens varaktighet vid 

tillämpningen av denna punkt utgöras av 

den sammanlagda varaktigheten av 

utstationeringstiden för de enskilda 

berörda arbetstagarna. Vid tillämpning av 

denna artikel ska begreppet ”samma 

arbete på samma plats” bland annat 

fastställas med hänsyn till vilket slags 

tjänst som ska tillhandahållas, det arbete 

som ska utföras och arbetsplatsens 

adress(er).” 

Or. en 

 


