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Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster 

***I 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2014 om förslaget till 

Europaparlamentets och rådets direktiv om genomförande av direktiv 96/71/EG om 

utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (COM(2012)0131 

– C7-0086/2012 – 2012/0061(COD)) 

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2012)0131), 

– med beaktande av artiklarna 294.2, 53.1 och 62 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 

(C7-0086/2012), 

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 

19 september 20121, 

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 29 november 20122, 

– med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 5 mars 2014 att 

godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 

yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet för 

rättsliga frågor (A7-0249/2013). 

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen. 

2. Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma 

uttalande som bifogas denna resolution, som kommer att offentliggöras i Europeiska unionens 

officiella tidning (L-serien) tillsammans med den slutliga lagstiftningsakten. 

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den 

har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt. 

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 

kommissionen och de nationella parlamenten. 
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Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2014 inför 

antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/.../EU om tillämpning av direktiv 

96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och 

om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom 

informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen) 

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets 

ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv 2014/67/EU.) 



BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN 

 

Gemensamt uttalande av Europaparlamentet, rådet och kommissionen beträffande 

artikel 4.3 g 

 

Huruvida den tjänst som den utstationerade arbetstagaren tillfälligt innehar för att utföra sitt arbete i 

samband med tillhandahållandet av tjänster har innehafts av samma eller av en annan 

(utstationerad) arbetstagare under tidigare perioder utgör endast en av de faktorer som kan beaktas 

vid den totala bedömning av den faktiska situationen som ska göras i tveksamma fall. 

 

Enbart det faktum att det kan vara en av faktorerna bör inte på något sätt tolkas som ett förbud mot 

att ersätta en utstationerad arbetstagare med en annan utstationerad arbetstagare eller som ett hinder 

för att göra detta, något som särskilt kan följa med tjänster som tillhandahålls säsongsvis, cykliskt 

eller återkommande. 


