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Folketingets Europaudvalg  har i brev af 10. maj 2017 stillet følgende spørgsmål 
nr. 3 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Folke-
tingets Europaudvalg.  
 
Spørgsmål nr. 3 : 
”Ministeren bedes redegøre for den aktuelle status i forhandlingerne om udstatione-
ringsdirektivet, herunder for forhandlingssituationen, for hvor fremskredne for-
handlingerne er og for hvordan det går med at få taget højde for de danske bekym-
ringer i forhold til om løn defineres efter national praksis og medlemsstaternes 
kompetence til at regulere løn.” 
 
Svar: 

Det maltesiske formandskab har sat forslag til en revision af udstationeringsdirek-
tivet på rådsmødet (EPSCO) den 15. juni 2017 med henblik på generel indstilling.  
 
Formandskabet har udarbejdet et kompromisforslag, som pt. forhandles i Bruxelles.  
De afgørende danske prioriteter under forhandlingerne har været at få genindsat en 
passus om eksplicit at respektere national kompetence vedrørende lønfastsættelse 
og fastsættelse af vilkår for udstationerede vikarer. I formandskabets kompromis-
forslag er der taget højde for de danske prioriteter. De to ændringsforslag har bred 
støtte fra de øvrige EU-lande, Kommissionen og arbejdsmarkedets parter i Dan-
mark.  
 
Der er imidlertid fortsat uenigheder mellem medlemslandene om forslaget i øvrigt. 
På den ene side er der en række lande, som støtter forslaget til en revision af udsta-
tioneringsdirektivet, og som ønsker at få fremmet princippet om, at samme arbejde 
på samme sted skal aflønnes på samme måde. På den anden side er der en gruppe 
lande – først og fremmest øst-europæiske lande - som er imod, fordi det ses som 
barriere for den frie bevægelighed i EU’s indre marked.  
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Jeg vil redegøre yderligere om sagen i forbindelse med samrådet i Folketingets Eu-
ropaudvalg den 9. juni 2017, hvor dagsordenen til rådsmødet (EPSCO) forelægges 
udvalget. Udstationeringsdirektivet forelægges udvalget til forhandlingsoplæg.  
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