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KORTFATTAD MOTIVERING

Förslaget till rådets direktiv om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för 
tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en 
gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en 
medlemsstat är en del av EU:s politik för att utarbeta en övergripande invandringspolitik. 
Förslaget är att betrakta som ett resultat från ett antal olika forum i unionen. I december 2006 
enades Europeiska rådet om att en rad åtgärder skulle vidtas under 2007, bland annat ”[n]är 
det gäller laglig migration, utformning av en väl förvaltad migrationspolitik som fullt ut 
respekterar medlemsstaternas nationella behörighet men kan bistå dem med att uppfylla 
befintliga och framtida behov av arbetskraft och bidra till hållbar utveckling i alla länder. 
I synnerhet bör kommissionens väntade förslag inom ramen för den strategiska planen för 
laglig migration från december 2005 ges en snabb behandling”. 

Det här förslaget har som målsättning att gå dessa utmaningar till mötes, i överensstämmelse 
med den strategiska planen för laglig migration som hade som målsättning att dels föreskriva 
inresevillkor för särskilda kategorier av migranter (högutbildade arbetstagare, 
säsongsarbetare, avlönade praktikanter och företagsinternt utstationerad personal) i fyra 
särskilda lagförslag, dels inrätta en generell ram för en rättvis och rättighetsbaserad syn på 
arbetskraftsmigration. Förslaget avser att uppfylla det sistnämnda målet genom att säkra den 
rättsliga ställningen för arbetstagare från tredjeland som redan har beviljats inresa, i enlighet 
med grundtanken bakom Lissabonagendan, och genom att införa förenklingar i förfarandet för 
sökandena. 

För att uppnå dessa mål föreslår kommissionen att man garanterar alla arbetstagare från 
tredjeland som lagligen vistas i en medlemsstat, och som ännu inte har rätt att få ställning som 
varaktigt bosatta, en gemensam uppsättning rättigheter och att man inför ett enda 
ansökningsförfarande, tillsammans med ett kombinerat uppehållstillstånd/arbetstillstånd. 

På området för laglig invandring har det antagits en rad direktiv som omfattar särskilda 
grupper av tredjelandsmedborgare, nämligen rådets direktiv 2003/86/EG om rätt till 
familjeåterförening, rådets direktiv 2003/109/EG om varaktigt bosatta 
tredjelandsmedborgares ställning, rådets direktiv 2004/114/EG om villkoren för 
tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för studier, elevutbyte, oavlönad yrkesutbildning 
eller volontärarbete och rådets direktiv 2005/71/EG om ett särskilt förfarande för 
tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte. 

Det här förslaget ska betraktas som ett horisontellt instrument som beviljar rättigheter till alla 
arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat. Vad den föredragande ser 
som väsentligt är det faktum att alla personer som redan beviljats tillstånd att arbeta och bo i 
en medlemsstat förses med samma uppsättning garanterade rättigheter som de som gäller för 
medlemsstatens egna medborgare, när det gäller deltagande på arbetsmarknaden och när det 
gäller det effektiva förverkligandet av de här rättigheterna. Av den anledningen fokuserar 
yttrandet på att se till att de tredjelandsmedborgare som redan fått tillstånd att arbeta förses 
med dessa rättigheter. 

Som tidigare påpekats är målsättningen med direktivet, så som den föredragande uppfattat 
den, att garantera en gemensam uppsättning arbetsrättigheter i form av samma behandling 
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som den som de egna medborgarna i den medlemsstat som är värdland åtnjuter. I det här 
avseendet är artikel 12 om rätten till lika behandling oerhört viktig, eftersom det är här som 
tredjelandsmedborgare som fått tillstånd att bo och arbeta i en medlemsstat bör garanteras den 
uppsättning arbetsrättigheter som ger dem samma rättigheter som de som gäller för 
medborgare och andra arbetstagare som kommer från Europeiska unionen. 

Föredraganden ger sitt fulla stöd åt de rättigheter som garanteras enligt artikel 12.1 a) och 
12.1 b). I punkt 1 a) har rätten till semester uttryckligen lagts till, eftersom den är en del av de 
industriella förbindelserna.

Det att man garanteras rättigheter medför också vissa skyldigheter. En av dessa kommer till 
uttryck i rätten till yrkesutbildning. Föredraganden stöder rätten till skatteförmåner, på villkor 
att arbetstagaren från tredje land anses ha sin skattemässiga hemvist i den berörda 
medlemsstaten. Hon anser att tredjelandsmedborgare endast bör garanteras tillgång till  
bostäder då deras ställning i EU är mer permanent – exempelvis i form av långtidsstatus – och 
ett ändringsförslag om detta ingår också i yttrandet. Överföring av pensionsrättigheter eller 
livränta på grund av hög ålder, dödsfall (eller invaliditet) enligt den ersättningsnivå som 
tillämpas enligt lagstiftningen i gäldenärsmedlemsstaten eller gäldenärsmedlemsstaterna när 
man flyttar till ett tredje land ska garanteras. Frågan utvecklas mer detaljerat i det här 
yttrandet. 

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 direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Arbetsvillkor, inbegripet löne- och 
uppsägningsvillkor samt villkor som rör 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

a) Arbetsvillkor, inbegripet löne-, 
semester-, arbetstids- och 
uppsägningsvillkor samt villkor som rör 
hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.
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Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) 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 säkerhet.

b) 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, bland annat information 
och stöd, utan att det påverkar 
tillämpningen av nationella bestämmelser 
om allmän ordning och säkerhet.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Utbildning och yrkesutbildning. c) Utbildning i uttryckets breda 
bemärkelse (språkinlärning och kulturell 
anpassning i syfte att förbättra 
integrationen) och yrkesutbildning.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Erkännande av examensbevis, 
utbildningsbevis för teoretiska utbildningar 
och andra yrkeskvalifikationer i enlighet 
med relevanta nationella förfaranden.

d) Erkännande av examensbevis, 
utbildningsbevis för teoretiska utbildningar 
och andra yrkeskvalifikationer i enlighet 
med relevanta nationella förfaranden som 
kan tillämpas i kraft av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/36/EG av den 7 september 2005 om 
erkännande av yrkeskvalifikationer1.
____________________
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1 EUT L 255, 30.9.2005, s. 22.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Utbetalning av intjänade pensioner vid 
flytt till ett tredjeland.

f) Överföring av pensionsrättigheter eller 
livränta på grund av hög ålder, dödsfall 
(eller invaliditet) enligt den 
ersättningsnivå som tillämpas enligt 
lagstiftningen i gäldenärsmedlemsstaten 
eller gäldenärsmedlemsstaterna vid flytt 
till ett tredjeland.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Skatteförmåner. g) Skatteförmåner, förutsatt att 
arbetstagaren anses ha sin skattemässiga 
hemvist i medlemsstaten i fråga.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) Informations- och rådgivningstjänster 
som erbjuds av arbetsförmedlingar.
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Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får begränsa rätten till 
likabehandling i förhållande till egna 
medborgare genom att

2. Medlemsstaterna får bara begränsa 
rätten till likabehandling i förhållande till 
egna medborgare genom att

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) begära bevis på lämpliga 
språkkunskaper för tillträde till utbildning 
och yrkesutbildning; tillträde till 
universitet får förenas med villkor om att 
särskilda utbildningskrav uppfylls,

utgår

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) begränsa de rättigheter som följer av 
punkt 1 c i fråga om stipendier,

utgår
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Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) begränsa de rättigheter som följer av 
punkt 1 h i fråga om allmännyttiga 
bostäder till fall där 
tredjelandsmedborgaren har vistats eller 
har rätt att vistas på deras territorium i 
minst tre år;

c) begränsa de rättigheter som följer av 
punkt 1 h i fråga om bostäder,

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) begränsa de rättigheter som följer av 
punkt 1 a, b och g till 
tredjelandsmedborgare som har 
anställning,

utgår

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) begränsa de rättigheter som följer av 
punkt 1 a, b och g till 
tredjelandsmedborgare som har 
anställning,

utgår
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Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a
Påföljder

Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att varje kränkning 
av de rättigheter som fastställs i detta 
kapitel bemöts med effektiva, 
proportionerliga och avskräckande 
åtgärder, inbegripet påföljder där detta är 
lämpligt.
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