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PR_COD_1amCom 

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 

 

 

 

 

 

Amendementen op een ontwerphandeling 

Amendementen van het Parlement in twee kolommen 
 

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 

Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 

Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven. 

 

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 

verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 

amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 

ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 

bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 

handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie. 

 

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 

tekst 

 

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 

worden aangegeven met het symbool ▌ of worden doorgestreept. Waar 

tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 

aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 

Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 

diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 

niet gemarkeerd. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 

oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit 

(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)) 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2018)0131), 

– gezien artikel 294, lid 2, artikel 46, artikel 48, artikel 53, lid 1, artikel 62 en artikel 91, 

lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan 

het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0118/2018), 

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien het gemotiveerde advies dat in het kader van Protocol nr. 2 betreffende de 

toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid is uitgebracht door de 

Zweedse Rijksdag, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling 

niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 20 september 

2018, 

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van 9 oktober 2018 

– gezien artikel 59 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de adviezen 

van de Begrotingscommissie, de Commissie vervoer en toerisme, de Commissie 

juridische zaken, de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en 

de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A8-0391/2018), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 

voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 
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Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Visum 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Gezien de Europese pijler van sociale 

rechten, 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Krachtens artikel 3 VEU zet de 

Unie zich in voor een sociale 

markteconomie met een groot 

concurrentievermogen die gericht is op 

volledige werkgelegenheid en sociale 

vooruitgang, en bevordert zij sociale 

rechtvaardigheid en bescherming. 

Overeenkomstig artikel 9 VWEU houdt de 

Unie bij de bepaling en de uitvoering van 

haar beleid en optreden rekening met de 

eisen in verband met, onder andere, de 

bevordering van een hoog niveau van 

werkgelegenheid, de waarborging van een 

adequate sociale bescherming, de 

bestrijding van sociale uitsluiting alsmede 

een hoog niveau van onderwijs, opleiding 

en bescherming van de volksgezondheid. 

(2) Krachtens artikel 3 VEU zet de 

Unie zich in voor een sociale 

markteconomie met een groot 

concurrentievermogen die gericht is op 

volledige werkgelegenheid en sociale 

vooruitgang, bestrijdt zij sociale uitsluiting 

en discriminatie en bevordert zij sociale 

rechtvaardigheid en bescherming, de 

gelijkheid van vrouwen en mannen, de 

solidariteit tussen generaties en de 

bescherming van de rechten van het kind, 

evenals de economische, sociale en 

territoriale samenhang, en de solidariteit 

tussen de lidstaten. Overeenkomstig 

artikel 9 VWEU houdt de Unie bij de 

bepaling en de uitvoering van haar beleid 

en optreden rekening met de eisen in 

verband met, onder andere, de bevordering 

van een hoog niveau van werkgelegenheid, 

de waarborging van een adequate sociale 

bescherming, de bestrijding van sociale 

uitsluiting alsmede een hoog niveau van 

onderwijs, opleiding en bescherming van 

de volksgezondheid. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) In zijn Speciaal verslag nr. 6/2018 

over het vrije verkeer van werknemers 

("Vrij verkeer van werknemers – de 

fundamentele vrijheid is gewaarborgd, 

maar de arbeidsmobiliteit zou gebaat zijn 

bij een doelgerichter inzet van EU-

middelen") beveelt de Europese 

Rekenkamer de Commissie aan om meer 

bekendheid te geven aan de instrumenten 

voor de verstrekking van informatie over 

het vrije verkeer van werknemers en voor 

het melden van gevallen van 

discriminatie, en om beter gebruik te 

maken van de beschikbare informatie 

teneinde vormen van discriminatie in 

kaart te brengen. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Overeenkomstig hun gezamenlijke 

verklaring over de wetgevingsprioriteiten 

voor 2018-2019 verbinden het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie zich 

ertoe maatregelen te nemen om de sociale 

dimensie van de Unie te versterken door de 

coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels te verbeteren36, 

de werknemers tegen gezondheidsrisico’s 

op het werk te beschermen37, een 

rechtvaardige behandeling van iedereen op 

de arbeidsmarkt van de Unie te waarborgen 

met behulp van gemoderniseerde regels 

inzake de terbeschikkingstelling van 

werknemers38 en de grensoverschrijdende 

handhaving van het recht van de Unie 

verder te verbeteren. 

(4) Overeenkomstig hun gezamenlijke 

verklaring over de wetgevingsprioriteiten 

voor 2018-2019 verbinden het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie zich 

ertoe maatregelen te nemen om de sociale 

dimensie van de Unie te versterken door de 

coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels te verbeteren36, 

alle werknemers tegen gezondheidsrisico’s 

op het werk te beschermen37, een 

rechtvaardige behandeling van iedereen op 

de arbeidsmarkt van de Unie te waarborgen 

met behulp van gemoderniseerde regels 

inzake de terbeschikkingstelling van 

werknemers38 en de grensoverschrijdende 

handhaving van het recht van de Unie 

verder te verbeteren. 

_________________ _________________ 

36 Voorstel voor een verordening van het 

Europees Parlement en de Raad tot 

wijziging van Verordening (EG) 

36 Voorstel voor een verordening van het 

Europees Parlement en de Raad tot 

wijziging van Verordening (EG) 
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nr. 883/2004 betreffende de coördinatie 

van de socialezekerheidsstelsels en 

Verordening (EG) nr. 987/2009 tot 

vaststelling van de wijze van toepassing 

van Verordening (EG) nr. 883/2004 (COM 

(2016) 815 final). 

nr. 883/2004 betreffende de coördinatie 

van de socialezekerheidsstelsels en 

Verordening (EG) nr. 987/2009 tot 

vaststelling van de wijze van toepassing 

van Verordening (EG) nr. 883/2004 (COM 

(2016) 815 final). 

37 Voorstel voor een richtlijn van het 

Europees Parlement en de Raad tot 

wijziging van Richtlijn 2004/37/EG 

betreffende de bescherming van de 

werknemers tegen de risico’s van 

blootstelling aan carcinogene of mutagene 

agentia op het werk (COM (2017) 11 

final). 

37 Voorstel voor een richtlijn van het 

Europees Parlement en de Raad tot 

wijziging van Richtlijn 2004/37/EG 

betreffende de bescherming van de 

werknemers tegen de risico’s van 

blootstelling aan carcinogene of mutagene 

agentia op het werk (COM (2017) 11 

final). 

38 Voorstel voor een richtlijn van het 

Europees Parlement en de Raad tot 

wijziging van Richtlijn 96/71/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 

december 1996 betreffende de 

terbeschikkingstelling van werknemers met 

het oog op het verrichten van diensten 

(COM (2016) 128 final). 

38 Voorstel voor een richtlijn van het 

Europees Parlement en de Raad tot 

wijziging van Richtlijn 96/71/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 

december 1996 betreffende de 

terbeschikkingstelling van werknemers met 

het oog op het verrichten van diensten 

(COM (2016) 128 final). 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 bis) Er blijven punten van zorg bestaan 

wat betreft de naleving en een 

doeltreffende en efficiënte handhaving 

van het recht van de Unie, wat het 

vertrouwen in en de eerlijkheid op de 

interne markt in gevaar brengt. Het is 

daarom van groot belang de 

grensoverschrijdende handhaving van het 

recht van de Unie op het gebied van 

arbeidsmobiliteit te verbeteren en 

misbruik aan te pakken om de rechten 

van mobiele werkers te kunnen 

beschermen, te garanderen dat bedrijven, 

in het bijzonder kleine en middelgrote 

bedrijven (kmo's), onder gelijke 

voorwaarden kunnen concurreren en 

ervoor te zorgen dat de burgers achter de 
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interne markt en de vier vrijheden blijven 

staan, zodat bonafide bedrijven en 

werknemers hun rechten kunnen 

uitoefenen en de kansen die de interne 

markt biedt volledig kunnen benutten. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Er moet een Europese 

Arbeidsautoriteit (de "Autoriteit") worden 

opgericht met het oog op meer 

rechtvaardigheid en vertrouwen in de 

eengemaakte markt. Daartoe is het zaak dat 

de Autoriteit de lidstaten en de Commissie 

steunt bij het versterken van de toegang 

van personen en werkgevers tot informatie 

over hun rechten en plichten in het kader 

van grensoverschrijdende 

arbeidsmobiliteit en tot relevante diensten, 
de naleving van het recht van de Unie en 

de samenwerking tussen de lidstaten 

bevordert met het oog op de doeltreffende 

toepassing van het recht van de Unie op 

deze gebieden en bemiddelt en tot een 

oplossing bijdraagt als er zich 

grensoverschrijdende geschillen of 

verstoringen van de arbeidsmarkt 
voordoen. 

(5) Er moet een Europese 

Arbeidsautoriteit (de "Autoriteit") worden 

opgericht om toegevoegde waarde te 

leveren op het niveau van de Unie met het 

oog op meer rechtvaardigheid en 

vertrouwen in de eengemaakte markt. De 

doelstelling van de Autoriteit moet 

duidelijk omschreven worden met een 

sterke nadruk op een beperkt aantal taken 

zodat de beschikbare middelen zo efficiënt 

mogelijk worden gebruikt op gebieden 

waar de Autoriteit de grootste toegevoegde 

waarde kan leveren. Daartoe is het zaak 

dat de Autoriteit de lidstaten en de 

Commissie bijstaat in kwesties die 

verband houden met de toepassing en 

handhaving van het recht van de Unie op 

het vlak van arbeidsmobiliteit in het kader 

van het vrije verkeer van werknemers en 

de vrijheid om diensten te verrichten op de 

interne markt, door het versterken van de 

toegang tot informatie, de bevordering van 

de naleving en de samenwerking tussen de 

lidstaten bij de consistente, efficiënte en 

doeltreffende toepassing en handhaving 

van het recht van de Unie op dit gebied en 

de bemiddeling bij en het bijdragen aan 

een oplossing als er zich geschillen tussen 

lidstaten voordoen met betrekking tot deze 

wetgeving.  
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Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 bis) Het verbeteren van de toegang van 

personen en werkgevers, in het bijzonder 

kmo's, tot informatie over hun rechten en 

plichten op het gebied van 

arbeidsmobiliteit, vrij verkeer van 

diensten en de coördinatie van de sociale 

zekerheid, is van cruciaal belang om het 

volledige potentieel van de interne markt 

te kunnen benutten. Omwille van de 

efficiëntie en doeltreffendheid moet de 

verstrekking van betrouwbare, actuele en 

gemakkelijk toegankelijke informatie niet 

binnen het mandaat van de Autoriteit 

vallen, maar moet deze 

verantwoordelijkheid op nationaal of 

regionaal niveau liggen, waarbij ook 

specifieke bilaterale regelingen tussen 

lidstaten, bijvoorbeeld op het gebied van 

budgettaire coördinatie, kunnen worden 

overwogen. Hiertoe moet de Commissie 

evalueren of het mogelijk is helpdesks of 

gecentraliseerde loketten te creëren of te 

faciliteren voor bedrijven en werknemers 

in grensoverschrijdende situaties. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) De Autoriteit moet haar activiteiten 

uitvoeren op het gebied van 

grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en 

de coördinatie van de sociale zekerheid, 

met inbegrip van het vrije verkeer van 

werknemers, de detachering van 

werknemers en uiterst mobiele diensten. 

Zij moet ook de samenwerking tussen de 

lidstaten versterken bij de bestrijding van 

(6) De Autoriteit moet haar activiteiten 

uitvoeren op het gebied van 

arbeidsmobiliteit in het kader van het vrije 

verkeer van werknemers en de vrijheid om 

diensten te verrichten op de interne markt 
en de coördinatie van de sociale zekerheid, 

met inbegrip van de detachering van 

werknemers en uiterst mobiele diensten en 

toegang tot sociale rechten en 
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zwartwerk. Wanneer de Autoriteit bij de 

uitvoering van haar activiteiten 

onregelmatigheden – inclusief op gebieden 

van het recht van de Unie die buiten haar 

bevoegdheid vallen – vermoedt zoals de 

tewerkstelling van illegale onderdanen 

van derde landen of schendingen van de 

arbeidsvoorwaarden of de gezondheids- en 

veiligheidsvoorschriften, moet zij hierover 

verslag kunnen uitbrengen en in 

voorkomend geval met de Commissie, de 

bevoegde organen van de Unie en de 

nationale autoriteiten rond deze kwesties 

kunnen samenwerken. 

uitkeringen. Zij moet ook de 

samenwerking tussen de lidstaten 

versterken bij de bestrijding van zwartwerk 

en in situaties waarin de goede werking 

van de interne markt in het gedrang is 

wegens onder andere 

brievenbusbedrijven, frauduleuze 

bedrijven of het fenomeen van 

schijnzelfstandigheid. Wanneer de 

Autoriteit bij de uitvoering van haar 

activiteiten onregelmatigheden op gebieden 

van het recht van de Unie vermoedt zoals 

schendingen van de arbeidsvoorwaarden of 

de gezondheids- en 

veiligheidsvoorschriften en ernstige 

arbeidsuitbuiting moet zij hierover verslag 

kunnen uitbrengen en in voorkomend geval 

met de Commissie, de bevoegde organen 

van de Unie en de nationale autoriteiten 

rond deze kwesties kunnen samenwerken. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 bis) Zwartwerk heeft vaak een 

grensoverschrijdende dimensie en kan 

ernstige gevolgen hebben voor de 

betrokken werknemers. Vooral bepaalde 

kwetsbare groepen, zoals onderdanen van 

derde landen, komen terecht in zwartwerk 

en krijgen dan ook te maken met de 

ontzegging van basisrechten van 

werknemers. De Autoriteit moet 

samenwerken met het bij Besluit (EU) 

2016/344 van het Europees Parlement en 

de Raad opgerichte Europees platform 

voor de intensivering van de 

samenwerking bij de aanpak van 

zwartwerk en de samenwerking op het 

niveau van de Unie op dit gebied verder 

versterken. 

 



 

PE623.718v02-00 12/263 RR\1170122NL.docx 

NL 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 ter) De Autoriteit moet proactief 

bijdragen tot nationale en Europese 

inspanningen en daarbij haar taken 

uitvoeren in nauwe samenwerking met de 

instellingen, organen en instanties van de 

Unie en de lidstaten, en daarbij dubbel 

werk vermijden, synergie en 

complementariteit bevorderen en aldus 

een betere coördinatie en budgettaire 

besparingen verwezenlijken. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) De Autoriteit moet het vrije verkeer 

van werknemers bevorderen, dat geregeld 

is bij Verordening (EU) nr. 492/2011 van 

het Europees Parlement en van de Raad39, 

Richtlijn 2014/54/EU van het Europees 

Parlement en de Raad40 en Verordening 

(EU) 2016/589 van het Europees 

Parlement en de Raad41. Zij moet de 

detachering van werknemers 

vergemakkelijken, die geregeld is bij 

Richtlijn 96/71/EG van het Europees 

Parlement en van de Raad42en Richtlijn 

2014/67/EU van het Europees Parlement 

en de Raad43, onder meer door de 

handhaving van die bepalingen te 

ondersteunen die door middel van 

universeel geldende collectieve 

overeenkomsten worden uitgevoerd in 

overeenstemming met de praktijken van de 

lidstaten. Zij moet ook bijstand verlenen bij 

de coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels, die geregeld is 

bij Verordening (EG) nr. 883/2004 van het 

(7) De Autoriteit moet de toepassing 

en de handhaving van het recht van de 

Unie op het vlak van arbeidsmobiliteit in 

het kader van het vrije verkeer van 

werknemers en de vrijheid om diensten te 

verrichten op de interne markt bevorderen 

en de handhaving van die bepalingen 

ondersteunen die door middel van 

universeel geldende collectieve 

overeenkomsten worden uitgevoerd in 

overeenstemming met de praktijken van de 

lidstaten. Daartoe moet de Autoriteit één 

Europese website opzetten om toegang te 

hebben tot alle websites van de Unie en 

nationale websites die zijn opgezet 

overeenkomstig Richtlijn 2014/67/EU en 

Richtlijn 2014/54/EU. Zij moet ook 

bijstand verlenen bij de coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels, die geregeld is 

bij Verordening (EG) nr. 883/2004 van het 

Europees Parlement en de Raad44, 

Verordening (EG) nr. 987/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad45, 
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Europees Parlement en de Raad44, 

Verordening (EG) nr. 987/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad45, 

Verordening (EU) nr. 1231/2010 van het 

Europees Parlement en de Raad46; alsmede 

bij Verordening (EG) nr. 1408/71 van de 

Raad47 en Verordening (EG) nr. 574/72 

van de Raad48. 

Verordening (EU) nr. 1231/2010 van het 

Europees Parlement en de Raad46; alsmede 

bij Verordening (EG) nr. 1408/71 van de 

Raad47 en Verordening (EG) nr. 574/72 

van de Raad48. 

__________________ __________________ 

39 Verordening (EU) nr. 492/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 5 april 

2011 betreffende het vrije verkeer van 

werknemers binnen de Unie (PB L 141 van 

27.5.2011, blz. 1). 

39 Verordening (EU) nr. 492/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 5 april 

2011 betreffende het vrije verkeer van 

werknemers binnen de Unie (PB L 141 van 

27.5.2011, blz. 1). 

40 Richtlijn 2014/54/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 16 april 2014 

betreffende maatregelen om de uitoefening 

van de in de context van het vrije verkeer 

van werknemers aan werknemers 

verleende rechten te vergemakkelijken (PB 

L 128 van 30.4.2014, blz. 8). 

40 Richtlijn 2014/54/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 16 april 2014 

betreffende maatregelen om de uitoefening 

van de in de context van het vrije verkeer 

van werknemers aan werknemers 

verleende rechten te vergemakkelijken (PB 

L 128 van 30.4.2014, blz. 8). 

41 Verordening (EU) 2016/589 van het 

Europees Parlement en de Raad van 13 

april 2016 inzake een Europees netwerk 

van diensten voor arbeidsvoorziening 

(EURES), de toegang van werknemers tot 

mobiliteitsdiensten en de verdere integratie 

van de arbeidsmarkten en tot wijziging van 

Verordeningen (EU) nr. 492/2011 en (EU) 

nr. 1296/2013 (PB L 107 van 22.4.2016, 

blz. 1). 

41 Verordening (EU) 2016/589 van het 

Europees Parlement en de Raad van 13 

april 2016 inzake een Europees netwerk 

van diensten voor arbeidsvoorziening 

(EURES), de toegang van werknemers tot 

mobiliteitsdiensten en de verdere integratie 

van de arbeidsmarkten en tot wijziging van 

Verordeningen (EU) nr. 492/2011 en (EU) 

nr. 1296/2013 (PB L 107 van 22.4.2016, 

blz. 1). 

42 Richtlijn 96/71/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 16 december 

1996 betreffende de terbeschikkingstelling 

van werknemers met het oog op het 

verrichten van diensten (PB L 18 van 

21.1.1997, blz. 1). 

42 Richtlijn 96/71/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 16 december 

1996 betreffende de terbeschikkingstelling 

van werknemers met het oog op het 

verrichten van diensten (PB L 18 van 

21.1.1997, blz. 1). 

43 Richtlijn 2014/67/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 15 mei 2014 

inzake de handhaving van Richtlijn 

96/71/EG betreffende de 

terbeschikkingstelling van werknemers met 

het oog op het verrichten van diensten en 

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 

1024/2012 betreffende de administratieve 

samenwerking via het Informatiesysteem 

43 Richtlijn 2014/67/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 15 mei 2014 

inzake de handhaving van Richtlijn 

96/71/EG betreffende de 

terbeschikkingstelling van werknemers met 

het oog op het verrichten van diensten en 

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 

1024/2012 betreffende de administratieve 

samenwerking via het Informatiesysteem 
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interne markt ("de IMI-verordening") (PB 

L 159 van 28.5.2014, blz. 11). 

interne markt ("de IMI-verordening") (PB 

L 159 van 28.5.2014, blz. 11). 

44 Verordening (EG) nr. 883/2004 van het 

Europees Parlement en de Raad van 29 

april 2004 betreffende de coördinatie van 

de socialezekerheidsstelsels (PB L 166 van 

30.4.2004, blz. 1, gerectificeerd in PB 

L 200 van 7.6.2004, blz. 1). 

44 Verordening (EG) nr. 883/2004 van het 

Europees Parlement en de Raad van 29 

april 2004 betreffende de coördinatie van 

de socialezekerheidsstelsels (PB L 166 van 

30.4.2004, blz. 1, gerectificeerd in PB 

L 200 van 7.6.2004, blz. 1). 

45 Verordening (EG) nr. 987/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 

september 2009 tot vaststelling van de 

wijze van toepassing van Verordening 

(EG) nr. 883/2004 betreffende de 

coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels (PB L 284 van 

30.10.2009, blz. 1). 

45 Verordening (EG) nr. 987/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 

september 2009 tot vaststelling van de 

wijze van toepassing van Verordening 

(EG) nr. 883/2004 betreffende de 

coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels (PB L 284 van 

30.10.2009, blz. 1). 

46 Verordening (EU) nr. 1231/2010 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

24 november 2010 tot uitbreiding van 

Verordening (EG) nr. 883/2004 en 

Verordening (EG) nr. 987/2009 tot 

onderdanen van derde landen die enkel 

door hun nationaliteit nog niet onder deze 

verordeningen vallen (PB L 344 van 

29.12.2010, blz. 1). 

46 Verordening (EU) nr. 1231/2010 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

24 november 2010 tot uitbreiding van 

Verordening (EG) nr. 883/2004 en 

Verordening (EG) nr. 987/2009 tot 

onderdanen van derde landen die enkel 

door hun nationaliteit nog niet onder deze 

verordeningen vallen (PB L 344 van 

29.12.2010, blz. 1). 

47 Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de 

Raad van 14 juni 1971 betreffende de 

toepassing van de 

socialezekerheidsregelingen op 

werknemers en zelfstandigen, alsmede op 

hun gezinsleden, die zich binnen de 

Gemeenschap verplaatsen (PB L 149 van 

5.7.1971, blz. 2). 

47 Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de 

Raad van 14 juni 1971 betreffende de 

toepassing van de 

socialezekerheidsregelingen op 

werknemers en zelfstandigen, alsmede op 

hun gezinsleden, die zich binnen de 

Gemeenschap verplaatsen (PB L 149 van 

5.7.1971, blz. 2). 

48 Verordening (EEG) nr. 574/72 van de 

Raad van 21 maart 1972 tot vaststelling 

van de wijze van toepassing van 

Verordening (EEG) nr. 1408/71 

betreffende de toepassing van de 

socialezekerheidsregelingen op 

werknemers en zelfstandigen, alsmede op 

hun gezinsleden, die zich binnen de 

Gemeenschap verplaatsen (PB L 74 van 

27.3.1972, blz. 1). 

48 Verordening (EEG) nr. 574/72 van de 

Raad van 21 maart 1972 tot vaststelling 

van de wijze van toepassing van 

Verordening (EEG) nr. 1408/71 

betreffende de toepassing van de 

socialezekerheidsregelingen op 

werknemers en zelfstandigen, alsmede op 

hun gezinsleden, die zich binnen de 

Gemeenschap verplaatsen (PB L 74 van 

27.3.1972, blz. 1). 
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Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) In bepaalde gevallen is 

sectorspecifieke wetgeving van de Unie 

vastgesteld om aan specifieke behoeften in 

bepaalde sectoren – zoals internationaal 

vervoer – te voldoen. De Autoriteit moet 

zich ook bezighouden met de 

grensoverschrijdende aspecten van de 

toepassing van dergelijke sectorspecifieke 

wetgeving van de Unie, met name 

Verordening (EG) nr. 561/2006 van het 

Europees Parlement en de Raad49, 

Richtlijn 2006/22/EG van het Europees 

Parlement en de Raad50, Verordening 

(EG) nr. 1071/2009 van het Europees 

Parlement en de Raad51 en Richtlijn (tot 

wijziging van Richtlijn 2006/22/EG – 

COM(2017)278)52. 

(8) Om aan specifieke behoeften in 

bepaalde sectoren – zoals internationaal 

vervoer, de uitzendbranche, de landbouw, 

de bouw, huishoudelijk werk en de horeca 
– te voldoen, moet de Autoriteit ook taken 

uitvoeren die verband houden met de 

arbeidsmobiliteitsaspecten van de 

toepassing van de relevante 

sectorspecifieke wetgeving van de Unie. 

__________________  

49 Verordening (EG) nr. 561/2006 van het 

Europees Parlement en de Raad van 15 

maart 2006 tot harmonisatie van bepaalde 

voorschriften van sociale aard voor het 

wegvervoer, tot wijziging van 

Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en 

(EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot 

intrekking van Verordening (EEG) nr. 

3820/85 van de Raad (PB L 102 van 

11.4.2006, blz. 1). 

 

50 Richtlijn 2006/22/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 15 maart 2006 

inzake minimumvoorwaarden voor de 

uitvoering van de Verordeningen (EEG) 

nr. 3820/85 en (EEG) nr. 3821/85 van de 

Raad betreffende voorschriften van 

sociale aard voor het wegvervoer en tot 

intrekking van Richtlijn 88/599/EEG van 

de Raad (PB L 102 van 11.4.2006, blz. 

35). 

 

51 Verordening (EG) nr. 1071/2009 van 

het Europees Parlement en de Raad van 
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21 oktober 2009 tot vaststelling van 

gemeenschappelijke regels betreffende de 

voorwaarden waaraan moet zijn voldaan 

om het beroep van 

wegvervoerondernemer uit te oefenen en 

tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van 

de Raad (PB L 300 van 14.11.2009, 

blz. 51). 

52 COM(2017)278 – Voorstel voor een 

richtlijn van het Europees Parlement en 

de Raad tot wijziging van Richtlijn 

2006/22/EG wat betreft de 

handhavingsvoorschriften en tot 

vaststelling van specifieke regels met 

betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en 

Richtlijn 2014/67/EU voor de 

terbeschikkingstelling van bestuurders in 

de wegvervoersector. 

 

 

Amendement 13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) De personen die onder de 

activiteiten van de Autoriteit vallen, 

moeten personen zijn die onderworpen zijn 

aan het recht van de Unie binnen het 

toepassingsgebied van deze verordening, 

met inbegrip van werknemers, 

zelfstandigen, werkzoekenden en 

economisch niet-actieve personen. Het 

betreft zowel burgers van de Unie als 

onderdanen van derde landen die legaal in 

de Unie verblijven – bijvoorbeeld 

gedetacheerde werknemers, houders van 

een Europese blauwe kaart, binnen een 

onderneming overgeplaatste personen of 

langdurig ingezeten – en hun gezinsleden. 

(9) De personen die onder de 

activiteiten van de Autoriteit vallen, 

moeten personen zijn die onderworpen zijn 

aan het recht van de Unie binnen het 

toepassingsgebied van deze verordening, 

met inbegrip van werknemers, werkgevers, 

zelfstandigen en werkzoekenden. Het 

betreft zowel burgers van de Unie als 

onderdanen van derde landen die legaal in 

de Unie verblijven – bijvoorbeeld 

gedetacheerde werknemers, houders van 

een Europese blauwe kaart, binnen een 

onderneming overgeplaatste personen of 

langdurig ingezeten – en hun gezinsleden, 

zoals bepaald in de relevante wetgeving 

van de Unie waarin hun mobiliteit binnen 

de Unie wordt geregeld. 
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Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) De oprichting van de Autoriteit 

mag geen nieuwe rechten en plichten 

meebrengen voor personen of werkgevers 

– met inbegrip van marktdeelnemers of 

organisaties zonder winstoogmerk – 

aangezien ze onder de activiteiten van de 

Autoriteit moeten vallen in de mate waarin 

zij onder het recht van de Unie binnen het 

toepassingsgebied van deze verordening 

vallen. 

(10) De oprichting van de Autoriteit 

mag geen nieuwe rechten en plichten 

meebrengen voor personen of werkgevers 

– met inbegrip van marktdeelnemers of 

organisaties zonder winstoogmerk – 

aangezien ze onder de activiteiten van de 

Autoriteit moeten vallen in de mate waarin 

zij onder het recht van de Unie binnen het 

toepassingsgebied van deze verordening 

vallen. Meer samenwerking op het gebied 

van handhaving mag geen buitensporige 

administratieve lasten opleveren voor 

mobiele werknemers of werkgevers, in het 

bijzonder kmo's, en de arbeidsmobiliteit 

niet ontmoedigen. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Om ervoor te zorgen dat ze van een 

eerlijke en doeltreffende interne markt 

kunnen profiteren, moet de Autoriteit de 

mogelijkheden voor personen en 

werknemers bevorderen om mobiel te zijn 

of diensten te verlenen en overal in de 

Unie mensen aan te werven. Dit houdt 

onder meer in dat de 

grensoverschrijdende mobiliteit van 

personen wordt bevorderd door de 

toegang tot diensten op het gebied van 

grensoverschrijdende mobiliteit te 

vergemakkelijken – bijvoorbeeld de 

grensoverschrijdende matching van 

vacatures, stages en leerlingplaatsen – en 

mobiliteitsregelingen te promoten – 

bijvoorbeeld "Je eerste Eures-baan" of 

"ErasmusPRO". De Autoriteit moet ook 

Schrappen 
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de transparantie van de informatie – 

onder meer over de rechten en plichten uit 

hoofde van het recht van de Unie – en de 

toegang tot diensten voor personen en 

werkgevers helpen verbeteren – in 

samenwerking met andere 

informatiediensten van de Unie, zoals Uw 

Europa - Advies – en ertoe bijdragen dat 

ten volle wordt geprofiteerd van en voor 

consistentie wordt gezorgd met de 

portaalsite Uw Europa, die de 

ruggengraat van de toekomstige éne 

digitale toegangspoort zal vormen53. 

__________________  

53 Verordening [Eén digitale 

toegangspoort – COM(2017) 256]. 

 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) De Autoriteit moet daartoe 

samenwerken met andere relevante 

initiatieven en netwerken van de Unie – 

met name het Europees netwerk van 

openbare diensten voor arbeidsvoorziening 

(ODA's)54, het European Enterprise 

Network55, het Border Focal Point56 en 

Solvit57 – en met relevante nationale 

diensten, zoals de in het kader van 

Richtlijn 2014/54/EU door de lidstaten 

aangewezen organen ter bevordering van 

gelijke behandeling en ter ondersteuning 

van werknemers in de Unie en hun 

familieleden en de in het kader van 

Richtlijn 2011/24/EU van het Europees 

Parlement en de Raad58 aangewezen 

nationale contactpunten om informatie 

over gezondheidszorg te verstrekken. De 

Autoriteit moet ook synergieën met de 

voorgestelde Europese e-kaart voor 

diensten59 onderzoeken, vooral wanneer 

de lidstaten ervoor kiezen verklaringen 

over gedetacheerde werknemers via het 

(12) De Autoriteit moet daartoe 

samenwerken met andere relevante 

initiatieven en netwerken van de Unie – 

met name het Europees netwerk van 

openbare diensten voor arbeidsvoorziening 

(ODA's)54, het European Enterprise 

Network55, het Border Focal Point56 en 

Solvit57 – en met relevante nationale 

diensten, zoals de in het kader van 

Richtlijn 2014/54/EU door de lidstaten 

aangewezen organen ter bevordering van 

gelijke behandeling en ter ondersteuning 

van werknemers in de Unie en hun 

familieleden en de in het kader van 

Richtlijn 2011/24/EU van het Europees 

Parlement en de Raad58 aangewezen 

nationale contactpunten om informatie 

over gezondheidszorg te verstrekken.  
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elektronisch platform in te dienen. De 

Autoriteit moet de Commissie vervangen 

bij het beheer van het bij Verordening 

(EU) 2016/589 opgerichte Europees 

coördinatiebureau van het Europees 

netwerk van diensten voor 

arbeidsvoorziening ("EURES"), met 

inbegrip van de vaststelling van de 

behoeften van de gebruikers en de 

vereisten voor de doeltreffendheid van het 

EURES-portaal en de bijbehorende IT-

diensten, maar met uitzondering van het 

verlenen van IT en de exploitatie en de 

ontwikkeling van de IT-infrastructuur, 

waarvoor de Commissie zelf zal blijven 

zorgen. 

__________________ __________________ 

54 Besluit nr. 573/2014/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 

15 mei 2014 betreffende nauwere 

samenwerking tussen openbare diensten 

voor arbeidsvoorziening (ODA's) 

(PB L 159 van 28.5.2014, blz. 32). 

54 Besluit nr. 573/2014/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 

15 mei 2014 betreffende nauwere 

samenwerking tussen openbare diensten 

voor arbeidsvoorziening (ODA's) 

(PB L 159 van 28.5.2014, blz. 32). 

55 European Enterprise Network, 

https://een.ec.europa.eu/ 

55 European Enterprise Network, 

https://een.ec.europa.eu/ 

56 Mededeling van de Commissie aan de 

Raad en het Europees Parlement, Groei en 

cohesie stimuleren in grensregio’s van de 

EU, COM(2017) 534. 

56 Mededeling van de Commissie aan de 

Raad en het Europees Parlement, Groei en 

cohesie stimuleren in grensregio’s van de 

EU, COM(2017) 534. 

57 Aanbeveling van de Commissie van 17 

september 2013 inzake de beginselen voor 

de werking van Solvit (PB L 249 van 

19.9.2011, blz. 10). 

57 Aanbeveling van de Commissie van 17 

september 2013 inzake de beginselen voor 

de werking van Solvit (PB L 249 van 

19.9.2011, blz. 10). 

58 Richtlijn 2011/24/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 9 maart 2011 

betreffende de toepassing van de rechten 

van patiënten bij grensoverschrijdende 

gezondheidszorg (PB L 88 van 4.4.2011, 

blz. 45). 

58 Richtlijn 2011/24/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 9 maart 2011 

betreffende de toepassing van de rechten 

van patiënten bij grensoverschrijdende 

gezondheidszorg (PB L 88 van 4.4.2011, 

blz. 45). 

59 COM(2016) 824 final en COM(2016) 

823 final. 

 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 
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Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Om de lidstaten beter in staat te 

stellen grensoverschrijdende 

onregelmatigheden aan te pakken met 

betrekking tot het recht van de Unie dat 

onder haar bevoegdheden valt, moet de 

Autoriteit de nationale autoriteiten steunen 

bij het uitvoeren van onderling afgestemde 

en gezamenlijke inspecties, onder meer 

door de uitvoering van de inspecties 

overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 

2014/67/EU te vergemakkelijken. De 

inspecties moeten plaatsvinden als de 

lidstaten erom verzoeken of als de lidstaten 

met het voorstel van de Autoriteit 

instemmen. De Autoriteit moet 

strategische, logistieke en technische 

bijstand verlenen aan de lidstaten die aan 

de onderling afgestemde of gezamenlijke 

inspecties deelnemen, met volledige 

inachtneming van de 

vertrouwelijkheidsvoorschriften. De 

inspecties moeten in overeenstemming met 

de betrokken lidstaten worden uitgevoerd 

en volledig binnen het nationale 

rechtskader van de betrokken lidstaten 

vallen, die voor follow-up van de resultaten 

van de onderling afgestemde en 

gezamenlijke inspecties moeten zorgen 

overeenkomstig hun nationale recht. 

(14) Om de lidstaten beter in staat te 

stellen de bescherming te garanderen van 

mensen die hun rechten op vrij verkeer 

uitoefenen en grensoverschrijdende 

onregelmatigheden aan te pakken met 

betrekking tot het recht van de Unie dat 

onder haar bevoegdheden valt, moet de 

Autoriteit de bevoegde nationale 

autoriteiten steunen bij het uitvoeren van 

onderling afgestemde en gezamenlijke 

inspecties, onder meer door de uitvoering 

van de inspecties overeenkomstig 

artikel 10 van Richtlijn 2014/67/EU te 

vergemakkelijken. De inspecties moeten 

plaatsvinden als de lidstaten erom 

verzoeken of als de lidstaten met het 

voorstel van de Autoriteit instemmen. De 

Autoriteit moet strategische, logistieke en 

technische bijstand verlenen aan de 

lidstaten die aan de onderling afgestemde 

of gezamenlijke inspecties deelnemen, met 

volledige inachtneming van de 

vertrouwelijkheidsvoorschriften. De 

inspecties moeten in overeenstemming met 

de betrokken lidstaten worden uitgevoerd 

en volledig binnen het nationale 

rechtskader en de praktijk van de lidstaten 

vallen waar de inspecties plaatsvinden. De 

lidstaten moeten zorgen voor follow-up 

van de resultaten van de onderling 

afgestemde en gezamenlijke inspecties 

overeenkomstig hun nationale recht en 

praktijk. De lidstaten moeten erop toezien 

dat de informatie die is verzameld tijdens 

onderling afgestemde of gezamenlijke 

inspecties kan worden gebruikt als bewijs 

in gerechtelijke procedures in de lidstaten 

in kwestie. 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (14 bis) Onderling afgestemde of 

gezamenlijke inspecties mogen niet in de 

plaats komen van en geen afbreuk doen 

aan nationale bevoegdheden. De 

nationale autoriteiten zijn ook volledig bij 

dit proces betrokken, zijn volledig bevoegd 

en oefenen autonoom gezag uit. Indien 

vakbonden op nationaal niveau zelf met 

de inspecties belast zijn, worden alleen 

gezamenlijke en onderling afgestemde 

inspecties uitgevoerd indien de betrokken 

vakbonden hiermee instemmen. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Om op de hoogte te blijven van 

nieuwe trends, uitdagingen of lacunes op 

het gebied van arbeidsmobiliteit en de 

coördinatie van de sociale zekerheid, moet 

de Autoriteit een analytische en 

risicobeoordelingscapaciteit ontwikkelen. 

Daarbij moeten studies en analysen van de 

arbeidsmarkt worden uitgevoerd, evenals 

collegiale toetsingen. De Autoriteit moet 

potentiële onevenwichtigheden in termen 

van vaardigheden en grensoverschrijdende 

arbeidsstromen monitoren, met inbegrip 

van de mogelijke effecten ervan voor de 

territoriale samenhang. De Autoriteit moet 

ook de in artikel 10 van Richtlijn 

2014/67/EU bedoelde risicobeoordeling 

ondersteunen. De Autoriteit moet zorgen 

voor synergieën en complementariteit met 

andere agentschappen, diensten of 

netwerken van de Unie. Daarbij moet 

onder meer worden gestreefd naar input 

van Solvit en soortgelijke diensten over 

steeds terugkerende problemen waarmee 

personen en bedrijven worden 

geconfronteerd bij de uitoefening van hun 

(15) Om op de hoogte te blijven van 

nieuwe trends, uitdagingen of lacunes op 

het gebied van arbeidsmobiliteit en de 

coördinatie van de sociale zekerheid, moet 

de Autoriteit, in samenwerking met de 

lidstaten en de sociale partners, een 

analytische en risicobeoordelingscapaciteit 

ontwikkelen. Daarbij moeten studies en 

analysen van de arbeidsmarkt worden 

uitgevoerd, evenals collegiale toetsingen. 

De Autoriteit moet potentiële 

onevenwichtigheden in termen van 

vaardigheden en grensoverschrijdende 

arbeidsstromen monitoren, met inbegrip 

van de mogelijke effecten ervan voor de 

territoriale samenhang. De Autoriteit moet 

ook de in artikel 10 van Richtlijn 

2014/67/EU bedoelde risicobeoordeling 

ondersteunen. De Autoriteit moet zorgen 

voor synergieën en complementariteit met 

andere agentschappen, diensten of 

netwerken van de Unie. Daarbij moet 

onder meer worden gestreefd naar input 

van Solvit en soortgelijke diensten over 

sectorspecifieke uitdagingen en steeds 
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rechten op de gebieden binnen de 

werkingssfeer van de Autoriteit. De 

Autoriteit moet ook die activiteiten op het 

gebied van gegevensverzameling 

vergemakkelijken en stroomlijnen waarin 

de relevante wetgeving van de Unie binnen 

haar werkingssfeer voorziet. Dit brengt 

geen nieuwe rapportageverplichtingen voor 

de lidstaten mee. 

terugkerende problemen op het vlak van 

arbeidsmobiliteit in het kader van het vrije 

verkeer van werknemers en de vrijheid om 

diensten te verrichten op de interne markt, 

alsmede op het vlak van de coördinatie 

van de socialezekerheidsstelsels in de 

Unie. De Autoriteit moet ook die 

activiteiten op het gebied van 

gegevensverzameling vergemakkelijken en 

stroomlijnen waarin de relevante 

wetgeving van de Unie binnen haar 

werkingssfeer voorziet. Dit brengt geen 

nieuwe rapportageverplichtingen voor de 

lidstaten mee. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) De Autoriteit moet een platform 

bieden om geschillen tussen lidstaten bij 

de toepassing van het recht van de Unie dat 

binnen haar werkingssfeer valt, te 

beslechten. De Autoriteit moet 

voortbouwen op de bestaande dialoog- en 

bemiddelingsmechanismen op het gebied 

van de coördinatie van de sociale 

zekerheid, die door de lidstaten worden 

gewaardeerd60 en waarvan het belang door 

het Hof van Justitie is erkend61. De 

lidstaten moeten zaken naar de Autoriteit 

kunnen verwijzen met het oog op 

bemiddeling volgens de daartoe 

vastgestelde standaardprocedures. De 

Autoriteit mag zich uitsluitend 

bezighouden met geschillen tussen 

lidstaten; personen en werkgevers die bij 

de uitoefening van hun EU-rechten 

moeilijkheden ondervinden, moeten 

kunnen blijven beschikken over de 

diensten van de lidstaten en van de Unie 

die zich specifiek met dergelijke zaken 

bezighouden, zoals het Solvit-netwerk, 

waarnaar de Autoriteit dergelijke zaken 

moet verwijzen. Het Solvit-netwerk moet 

(17) De Autoriteit moet een platform 

bieden voor bemiddeling tussen lidstaten 

bij de toepassing van het recht van de Unie 

dat binnen haar werkingssfeer valt, zonder 

afbreuk te doen aan de bevoegdheden van 

het Hof van Justitie van de Europese 

Unie. De Autoriteit moet voortbouwen op 

de bestaande dialoog- en 

bemiddelingsmechanismen op het gebied 

van de coördinatie van de sociale 

zekerheid, die door de lidstaten worden 

gewaardeerd60 en waarvan het belang door 

het Hof van Justitie is erkend61. Indien 

lidstaten zich vrijwillig onderwerpen aan 

bemiddeling moet de Autoriteit bevoegd 

zijn om geschillen te beslechten middels 

besluiten. De lidstaten moeten zaken naar 

de Autoriteit kunnen verwijzen met het oog 

op bemiddeling volgens de daartoe 

vastgestelde standaardprocedures. De 

Autoriteit mag zich uitsluitend 

bezighouden met geschillen tussen 

lidstaten; personen en werkgevers die bij 

de uitoefening van hun EU-rechten 

moeilijkheden ondervinden, moeten 

kunnen blijven beschikken over de 
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ook zaken ter overweging naar de 

Autoriteit kunnen verwijzen die niet 

kunnen worden opgelost als gevolg van 

meningsverschillen tussen nationale 

overheidsdiensten. 

diensten van de lidstaten en van de Unie 

die zich specifiek met dergelijke zaken 

bezighouden, zoals het Solvit-netwerk, 

waarnaar de Autoriteit dergelijke zaken 

moet verwijzen. Het Solvit-netwerk moet 

ook zaken ter overweging naar de 

Autoriteit kunnen verwijzen die niet 

kunnen worden opgelost als gevolg van 

meningsverschillen tussen nationale 

overheidsdiensten. De Autoriteit moet de 

Commissie ook kunnen verzoeken 

inbreukprocedures in te leiden in het 

geval van een vermeende schending van 

het recht van de Unie. 

__________________ __________________ 

60 Raad, Partiële algemene oriëntatie van 

26 oktober 2017 over het voorstel voor een 

verordening tot wijziging van Verordening 

(EG) nr. 883/2004 betreffende de 

coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels en Verordening 

(EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de 

wijze van toepassing van Verordening 

(EG) nr. 883/2004 13645/1/17. 

60 Raad, Partiële algemene oriëntatie van 

26 oktober 2017 over het voorstel voor een 

verordening tot wijziging van Verordening 

(EG) nr. 883/2004 betreffende de 

coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels en Verordening 

(EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de 

wijze van toepassing van Verordening 

(EG) nr. 883/2004 13645/1/17. 

61 Zaak C-236/88 EU:C:1990:303, punt 17; 

Zaak C-202/97 EU:C:2000:75, punten 57-

58; Zaak C-178/97 EU:C:2000:169, punten 

44-45; Zaak C-2/05 EU:C:2006:69, punten 

28-29; Zaak C-12/14 EU:C:2016:135, 

punten 39-41; Zaak C-359/16 

EU:C:2018:63, punten 44-45. 

61 Zaak C-236/88 EU:C:1990:303, punt 17; 

Zaak C-202/97 EU:C:2000:75, punten 57-

58; Zaak C-178/97 EU:C:2000:169, punten 

44-45; Zaak C-2/05 EU:C:2006:69, punten 

28-29; Zaak C-12/14 EU:C:2016:135, 

punten 39-41; Zaak C-359/16 

EU:C:2018:63, punten 44-45. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Om beter in te kunnen spelen op 

de aanpassingen van de arbeidsmarkt, 

moet de Autoriteit de samenwerking 

tussen belanghebbenden bevorderen 

teneinde verstoringen van de 

arbeidsmarkt aan te pakken die meer dan 

één lidstaat treffen, zoals 

Schrappen 
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herstructureringen of grote projecten met 

een impact op de werkgelegenheid in 

grensregio’s. 

 

Amendement 22 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) De lidstaten en de Commissie 

moeten in een raad van bestuur 

vertegenwoordigd zijn om ervoor te zorgen 

dat de Autoriteit doeltreffend kan 

functioneren. Bij de samenstelling van de 

raad van bestuur – met inbegrip van de 

selectie van de voorzitter en de 

vicevoorzitter – moet rekening worden 

gehouden met het evenwicht tussen 

mannen en vrouwen, ervaring en 

kwalificaties. Met het oog op het 

doeltreffend en efficiënt functioneren van 

de Autoriteit moet de raad van bestuur met 

name een jaarlijks werkprogramma 

vaststellen, zijn taken met betrekking tot de 

begroting van de Autoriteit uitvoeren, de 

voor de Autoriteit geldende financiële 

regels vaststellen, een uitvoerend directeur 

benoemen en de procedures vaststellen die 

de uitvoerend directeur moet volgen bij het 

nemen van besluiten met betrekking tot de 

operationele taken van de Autoriteit. 

Vertegenwoordigers van landen die geen 

lidstaten van de Unie zijn maar die het 

recht van de Unie toepassen binnen de 

werkingssfeer van de Autoriteit, kunnen als 

waarnemers aan de vergaderingen van de 

raad van bestuur deelnemen. 

(21) De lidstaten, de Commissie, de 

door het Europees Parlement benoemde 

onafhankelijke deskundigen en de sociale 

partners op het niveau van de Unie 
moeten in een raad van bestuur 

vertegenwoordigd zijn om ervoor te zorgen 

dat de Autoriteit doeltreffend kan 

functioneren. Bij de samenstelling van de 

raad van bestuur – met inbegrip van de 

selectie van de voorzitter en de 

vicevoorzitter – moet rekening worden 

gehouden met ervaring en kwalificaties, 

het evenwicht tussen mannen en vrouwen 

en transparantie. Met het oog op het 

doeltreffend en efficiënt functioneren van 

de Autoriteit moet de raad van bestuur met 

name een jaarlijks werkprogramma 

vaststellen, zijn taken met betrekking tot de 

begroting van de Autoriteit uitvoeren, de 

voor de Autoriteit geldende financiële 

regels vaststellen, een uitvoerend directeur 

benoemen en de procedures vaststellen die 

de uitvoerend directeur moet volgen bij het 

nemen van besluiten met betrekking tot de 

operationele taken van de Autoriteit. 

Vertegenwoordigers van landen die geen 

lidstaten van de Unie zijn maar die het 

recht van de Unie toepassen binnen de 

werkingssfeer van de Autoriteit, kunnen als 

waarnemers aan de vergaderingen van de 

raad van bestuur deelnemen. 

 

Amendement 23 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) Op de gebieden binnen haar 

werkingssfeer moet de Autoriteit op de 

deskundigheid van relevante 

belanghebbenden kunnen rekenen via een 

specifieke stakeholdergroep. De leden 

moeten vertegenwoordigers van de sociale 

partners op het niveau van de Unie zijn. Bij 

de uitvoering van activiteiten houdt de 

stakeholdergroep naar behoren rekening 

met het advies en de expertise van het bij 

Verordening (EG) nr. 883/2004 opgerichte 

Raadgevend Comité voor de coördinatie 

van de socialezekerheidsstelsels en het uit 

hoofde van Verordening (EU) nr. 492/2011 

opgerichte Raadgevend Comité voor het 

vrije verkeer van werknemers. 

(23) Op de gebieden binnen haar 

werkingssfeer moet de Autoriteit op de 

deskundigheid van relevante 

belanghebbenden kunnen rekenen via een 

specifieke stakeholdergroep. De leden 

moeten vertegenwoordigers van de sociale 

partners op het niveau van de Unie zijn, 

waaronder in de Unie erkende sectorale 

sociale partners die verschillende sectoren 

vertegenwoordigen waar de problemen 

met betrekking tot arbeidsmobiliteit zich 

met name voordoen, en dan vooral de 

organisaties die deelnemen aan het 

Comité van deskundigen inzake de 

detachering van werknemers en het 

Europees platform voor de intensivering 

van de samenwerking bij de aanpak van 

zwartwerk. De sociale partners op het 

niveau van de Unie moeten nationale 

werkgeversorganisaties en vakbonden bij 

een regelmatige dialoog betrekken in 

overeenstemming met de nationale 

wetgeving en praktijk. De 

stakeholdergroep moet van tevoren 

worden gebriefd en moet adviezen bij de 

Autoriteit kunnen indienen, op verzoek of 

op eigen initiatief, en de leden moeten 

regelmatig worden geraadpleegd. Bij de 

uitvoering van activiteiten houdt de 

stakeholdergroep naar behoren rekening 

met het advies en de expertise van het bij 

Verordening (EG) nr. 883/2004 opgerichte 

Raadgevend Comité voor de coördinatie 

van de socialezekerheidsstelsels en het uit 

hoofde van Verordening (EU) nr. 492/2011 

opgerichte Raadgevend Comité voor het 

vrije verkeer van werknemers. 

 

Amendement 24 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 27 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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 (27 bis) Het besluit over de 

vestigingsplaats van de Autoriteit moet 

genomen worden via de gewone 

wetgevingsprocedure op basis van 

objectieve en inhoudelijke criteria. Het 

Europees Parlement moet stelselmatig en 

op voet van gelijkheid met de Commissie 

en de Raad betrokken worden bij het 

vaststellen en afwegen van deze criteria. 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 30 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(30) Binnen het kader van hun 

respectieve bevoegdheden moet de 

Autoriteit met andere agentschappen van 

de Unie – met name met de agentschappen 

op het gebied van werkgelegenheid en 

sociaal beleid – samenwerken, waarbij van 

hun deskundigheid wordt gebruikgemaakt 

en naar zoveel mogelijk synergieën wordt 

gestreefd: de Europese Stichting tot 

verbetering van de levens- en 

arbeidsomstandigheden (Eurofound), het 

Europees Centrum voor de ontwikkeling 

van de beroepsopleiding (Cedefop), het 

Europees Agentschap voor de veiligheid en 

de gezondheid op het werk (EU-OSHA), 

de Europese Stichting voor opleiding 

(ETF) en – bij de strijd tegen de 

georganiseerde misdaad en de 

mensenhandel – het Agentschap van de 

Europese Unie voor samenwerking op het 

gebied van rechtshandhaving (Europol) en 

het EU-Agentschap voor justitiële 

samenwerking in strafzaken (Eurojust). 

(30) Binnen het kader van hun 

respectieve bevoegdheden moet de 

Autoriteit met andere agentschappen van 

de Unie – met name met de agentschappen 

op het gebied van werkgelegenheid en 

sociaal beleid – samenwerken, waarbij van 

hun deskundigheid wordt gebruikgemaakt 

en naar zoveel mogelijk synergieën wordt 

gestreefd: de Europese Stichting tot 

verbetering van de levens- en 

arbeidsomstandigheden (Eurofound), het 

Europees Centrum voor de ontwikkeling 

van de beroepsopleiding (Cedefop), het 

Europees Agentschap voor de veiligheid en 

de gezondheid op het werk (EU-OSHA), 

de Europese Stichting voor opleiding 

(ETF) en – bij de strijd tegen de 

georganiseerde misdaad en de 

mensenhandel – het Agentschap van de 

Europese Unie voor samenwerking op het 

gebied van rechtshandhaving (Europol) en 

het EU-Agentschap voor justitiële 

samenwerking in strafzaken (Eurojust). 

Met deze samenwerking moet worden 

gezorgd voor coördinatie, moeten 

synergieën worden bevorderd en 

overlappingen tussen hun activiteiten 

worden voorkomen. 
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Amendement 26 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 31 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(31) Om de activiteiten van bestaande 

organen op het gebied van 

grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit 

een operationele dimensie te verlenen moet 

de Autoriteit de taken overnemen van het 

bij Verordening (EU) nr. 492/2011 

opgerichte Technisch Comité voor het vrije 

verkeer van werknemers, het bij Besluit 

2009/17/EG van de Commissie ingestelde 

Comité van deskundigen inzake de 

detachering van werknemers68 en het bij 

Besluit (EU) 2016/344 van het Europees 

Parlement en de Raad opgerichte 

Europees platform voor de intensivering 

van de samenwerking bij de aanpak van 

zwartwerk69. Met de oprichting van de 

Autoriteit moeten die organen ophouden te 

bestaan. 

(31) Om de activiteiten van bestaande 

organen op het gebied van 

arbeidsmobiliteit in het kader van het vrije 

verkeer van werknemers en de vrijheid om 

diensten te verrichten op de interne markt 
een operationele dimensie te verlenen moet 

de Autoriteit de taken overnemen van het 

bij Verordening (EU) nr. 492/2011 

opgerichte Technisch Comité voor het vrije 

verkeer van werknemers en het bij Besluit 

2009/17/EG van de Commissie ingestelde 

Comité van deskundigen inzake de 

detachering van werknemers68. Met de 

oprichting van de Autoriteit moeten die 

organen ophouden te bestaan. 

__________________ __________________ 

68 Besluit 2009/17/EG van de Commissie 

van 19 december 2008 tot instelling van 

een Comité van deskundigen inzake de 

detachering van werknemers (PB L 8 van 

13.1.2009, blz. 26). 

68 Besluit 2009/17/EG van de Commissie 

van 19 december 2008 tot instelling van 

een Comité van deskundigen inzake de 

detachering van werknemers (PB L 8 van 

13.1.2009, blz. 26). 

69 Besluit (EU) 2016/344 van het 

Europees Parlement en de Raad van 9 

maart 2016 tot oprichting van een 

Europees platform voor de intensivering 

van de samenwerking bij de aanpak van 

zwartwerk (PB L 65 van 11.3.2016, blz. 

12). 

 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 32 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(32) De Autoriteit moet de activiteiten 

van de bij Verordening (EG) nr. 883/2004 

opgerichte Administratieve Commissie 

voor de coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels ("de 

Administratieve Commissie") aanvullen 

voor zover zij regelgevende taken uitvoert 

met betrekking tot de toepassing van 

Verordening (EG) nr. 883/2004 en 

Verordening (EG) nr. 987/2009. De 

Autoriteit moet echter operationele taken 

overnemen die momenteel binnen het 

kader van de Administratieve Commissie 

worden uitgevoerd: de Autoriteit moet 

onder meer tussen lidstaten bemiddelen 

en een forum bieden voor de behandeling 

van financiële kwesties met betrekking tot 

de toepassing van Verordening (EG) nr. 

883/2004 en Verordening (EG) 

nr. 987/2009 bieden – waarbij zij de bij die 

verordeningen opgerichte 

Rekencommissie vervangt – en de 

behandeling van kwesties met betrekking 

tot elektronische gegevensuitwisseling en 

IT-instrumenten om de toepassing van die 

verordeningen te vergemakkelijken – 

waarbij zij de bij die verordeningen 

opgerichte Technische Commissie voor de 

gegevensverwerking vervangt. 

Schrappen 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 34 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(34) In het licht van deze nieuwe 

institutionele structuur moeten de 

Verordeningen (EG) nr. 883/2004, (EG) 

nr. 987/2009, (EU) nr. 492/2011 en (EU) 

2016/589 worden gewijzigd en de 

Besluiten 2009/17/EG en (EU) 2016/344 

worden ingetrokken. 

(34) In het licht van deze nieuwe 

institutionele structuur moeten 

Verordening (EU) nr. 492/2011 en Besluit 

(EU) 2016/344 worden gewijzigd en moet 

Besluit 2009/17/EG worden ingetrokken. 
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Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 35 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(35) Het VWEU erkent uitdrukkelijk dat 

de verschillen tussen de nationale stelsels 

van arbeidsverhoudingen en de autonomie 

van de sociale partners moeten worden 

geëerbiedigd. Deelname aan de activiteiten 

van de Autoriteit doet geen afbreuk aan de 

bevoegdheden, verplichtingen en 

verantwoordelijkheden van de lidstaten in 

het kader van onder meer de relevante en 

toepasselijke verdragen van de 

Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) – 

bijvoorbeeld Verdrag nr. 81 betreffende de 

arbeidsinspectie in de industrie en de 

handel – en aan de bevoegdheden van de 

lidstaten om inzake nationale 

arbeidsverhoudingen te reguleren, te 

bemiddelen of te monitoren, met name wat 

betreft de uitoefening van het recht op 

collectieve onderhandelingen, en 

collectieve maatregelen te nemen. 

(35) Het VWEU erkent uitdrukkelijk dat 

de verschillen tussen de nationale stelsels 

van arbeidsverhoudingen en de autonomie 

van de sociale partners moeten worden 

geëerbiedigd. Deelname aan de activiteiten 

van de Autoriteit doet geen afbreuk aan de 

bevoegdheden, verplichtingen en 

verantwoordelijkheden van de lidstaten in 

het kader van onder meer de relevante en 

toepasselijke verdragen van de 

Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) – 

bijvoorbeeld Verdrag nr. 81 betreffende de 

arbeidsinspectie in de industrie en de 

handel – en aan de bevoegdheden van de 

lidstaten om inzake nationale 

arbeidsverhoudingen te reguleren, te 

bemiddelen of te monitoren, met name wat 

betreft de uitoefening van het recht op 

collectieve onderhandelingen, en 

collectieve maatregelen te nemen, noch 

aan de diversiteit van nationale 

inspectiesystemen en -organen, vooral met 

betrekking tot de bevoegdheden, 

verplichtingen en verantwoordelijkheden 

van de entiteiten in kwestie. 

Amendement 30 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 36 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(36) Aangezien de doelstellingen van 

deze verordening – het vrije verkeer van 

werknemers en diensten bevorderen en 
bijdragen tot meer eerlijkheid op de interne 

markt – onvoldoende kunnen worden 

verwezenlijkt bij een ongecoördineerd 

optreden van de lidstaten en beter op het 

(36) Aangezien de doelstelling van deze 

verordening – bijdragen tot meer 

eerlijkheid op de interne markt, in het 

bijzonder door de toepassing en de 

handhaving van de wetgeving van de Unie 

op het vlak van arbeidsmobiliteit te 

verbeteren – onvoldoende kunnen worden 
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niveau van de Unie kunnen worden 

verwezenlijkt vanwege de 

grensoverschrijdende aard van die 

activiteiten en de noodzaak van nauwere 

samenwerking tussen de lidstaten, kan de 

Unie maatregelen nemen overeenkomstig 

het in artikel 5 van het Verdrag betreffende 

de Europese Unie vastgestelde 

subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het 

evenredigheidsbeginsel gaat deze 

verordening niet verder dan wat nodig is 

om die doelstellingen te verwezenlijken. 

verwezenlijkt bij een ongecoördineerd 

optreden van de lidstaten en beter op het 

niveau van de Unie kunnen worden 

verwezenlijkt vanwege de 

grensoverschrijdende aard van die 

activiteiten en de noodzaak van nauwere 

samenwerking tussen de lidstaten, kan de 

Unie maatregelen nemen overeenkomstig 

het in artikel 5 van het Verdrag betreffende 

de Europese Unie vastgestelde 

subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het 

evenredigheidsbeginsel gaat deze 

verordening niet verder dan nodig is om 

die doelstelling te verwezenlijken. 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De Autoriteit verleent de lidstaten 

en de Commissie bijstand op het gebied 

van grensoverschrijdende 

arbeidsmobiliteit en de coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels in de Unie. 

2. De Autoriteit verleent de lidstaten en de 

Commissie bijstand bij de toepassing en de 

handhaving van de wetgeving van de Unie 

op het gebied van arbeidsmobiliteit in het 

kader van het vrije verkeer van 

werknemers en de vrijheid om diensten te 

verrichten op de interne markt, en bij de 

coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels in de Unie.  

 

Amendement 32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Deze verordening doet geenszins 

afbreuk aan de uitoefening van de 

grondrechten zoals die in de lidstaten en 

op het niveau van de Unie zijn erkend, 

met inbegrip van de rechten die vallen 

onder de in de lidstaten bestaande 

specifieke stelsels van 

arbeidsverhoudingen, in 
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overeenstemming met de nationale 

wetgeving en/of praktijk. Zij doet evenmin 

afbreuk aan het recht om over collectieve 

overeenkomsten te onderhandelen, deze te 

sluiten en naleving ervan af te dwingen, 

of om collectieve actie te voeren in 

overeenstemming met de nationale 

wetgeving en/of praktijk.  

 

Amendement 33Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 2 Artikel 2 

Doelstellingen Doelstellingen 

De doelstelling van de Autoriteit is bij te 

dragen tot het waarborgen van eerlijke 

arbeidsmobiliteit op de interne markt. 

Daartoe: 

De doelstelling van de Autoriteit is bij te 

dragen tot het waarborgen van eerlijke 

arbeidsmobiliteit in het kader van het vrije 

verkeer van werknemers en de vrijheid om 

diensten te verrichten op de interne markt, 

en tot de coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels in de Unie. 

Daartoe: 

a) bevordert de Autoriteit de toegang 

van personen en werkgevers tot informatie 

over hun rechten en plichten, en tot 

relevante diensten; 

a) bevordert de Autoriteit de toegang 

tot informatie over rechten en plichten met 

betrekking tot arbeidsmobiliteit, en tot 

relevante diensten; 

b) ondersteunt de Autoriteit de 

samenwerking tussen de lidstaten bij de 

grensoverschrijdende handhaving van het 

toepasselijke recht van de Unie, onder 

meer door gezamenlijke inspecties te 

vergemakkelijken; 

b) bevordert en versterkt de Autoriteit 

de samenwerking tussen de lidstaten bij de 

consistente, efficiënte en doeltreffende 

toepassing en handhaving van het 

toepasselijke recht van de Unie in situaties 

waarbij meer dan één lidstaat betrokken 

is, onder meer door onderling afgestemde 

en gezamenlijke inspecties te 

vergemakkelijken; 

c) bemiddelt de Autoriteit in en draagt 

zij bij tot een oplossing voor 

grensoverschrijdende geschillen tussen 

nationale autoriteiten of verstoringen van 

de arbeidsmarkt. 

c) bemiddelt de Autoriteit in en draagt 

zij bij tot een oplossing voor geschillen 

tussen lidstaten over kwesties op het vlak 

van arbeidsmobiliteit, als alle betrokken 

lidstaten hiermee akkoord gaan, onder 

andere via bemiddeling. 
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Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 5 Artikel 5 

Taken van de Autoriteit Taken van de Autoriteit 

Om haar doelstellingen te verwezenlijken 

voert de Autoriteit de volgende taken uit: 

Om haar doelstellingen te verwezenlijken 

voert de Autoriteit de volgende taken uit: 

a) overeenkomstig de artikelen 6 en 7 

bevordert zij de toegang van personen en 

werkgevers tot informatie over rechten en 

plichten in grensoverschrijdende situaties 

en de toegang tot diensten op het gebied 

van grensoverschrijdende 

arbeidsmobiliteit; 

a) overeenkomstig artikel 6 bevordert zij 

de toegang tot informatie; 

b) overeenkomstig artikel 8 bevordert 

zij de samenwerking en de uitwisseling van 

informatie tussen nationale autoriteiten met 

het oog op de doeltreffende handhaving 

van het toepasselijke recht van de Unie; 

b) overeenkomstig artikel 8 bevordert 

zij de samenwerking en de uitwisseling van 

informatie tussen nationale autoriteiten en 

in voorkomend geval andere bevoegde 

entiteiten op nationaal niveau, met het 

oog op de consistente, efficiënte en 

doeltreffende toepassing en handhaving 

van het toepasselijke recht van de Unie; 

c) overeenkomstig de artikelen 9 en 

10 coördineert en ondersteunt zij onderling 

afgestemde en gezamenlijke inspecties; 

c) overeenkomstig de artikelen 9 en 

10 doet zij voorstellen voor en coördineert 

en ondersteunt zij onderling afgestemde en 

gezamenlijke inspecties;  

d) overeenkomstig artikel 11 voert zij 

analysen en risicobeoordelingen uit met 

betrekking tot grensoverschrijdende 

arbeidsmobiliteit; 

d) overeenkomstig artikel 11 initieert 

zij analysen en risicobeoordelingen en 

voert deze uit met betrekking tot kwesties 

en obstakels in verband met 

arbeidsmobiliteit in het kader van het vrije 

verkeer van werknemers en de vrijheid om 

diensten te verrichten op de interne markt, 

en brengt zij adviezen uit en doet zij 

aanbevelingen aan de Commissie voor 

follow-upmaatregelen en operationele 

acties; 

e) overeenkomstig artikel 12 

ondersteunt zij de lidstaten bij de 

capaciteitsopbouw met het oog op de 

doeltreffende handhaving van het 

toepasselijke recht van de Unie; 

e) overeenkomstig artikel 12 brengt 

zij richtsnoeren uit en geeft zij adviezen 

aan de Commissie over het toepasselijk 

recht van de Unie en ondersteunt zij de 

lidstaten bij de capaciteitsopbouw met het 
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oog op de doeltreffende toepassing en 

handhaving van het toepasselijk recht van 

de Unie; 

f) overeenkomstig artikel 13 

bemiddelt zij bij geschillen tussen de 

autoriteiten van de lidstaten over de 

toepassing van het toepasselijke recht van 

de Unie; 

f) overeenkomstig artikel 13 

ondersteunt zij de lidstaten en bemiddelt 

zij bij geschillen tussen de autoriteiten van 

de lidstaten over de toepassing van het 

toepasselijke recht van de Unie, als alle 

betrokken lidstaten hiermee akkoord 

gaan, onder andere via bemiddeling, 

zonder daarbij afbreuk te doen aan de 

bevoegdheden van het Hof van Justitie 
van de Europese Unie;  

g) overeenkomstig artikel 14 

bevordert zij de samenwerking tussen 

relevante belanghebbenden bij 

grensoverschrijdende verstoringen van de 

arbeidsmarkt. 

 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 6 Artikel 6 

Informatie over grensoverschrijdende 

arbeidsmobiliteit 

Informatie over arbeidsmobiliteit in het 

kader van het vrije verkeer van 

werknemers en de vrijheid om diensten te 

verrichten op de interne markt 

Overeenkomstig Verordening (EU) 

589/2016 inzake Eures en Verordening 

[één digitale toegangspoort – COM(2017) 

256] verbetert de Autoriteit de 

beschikbaarheid, de kwaliteit en de 

toegankelijkheid van de aan personen en 

werkgevers verstrekte informatie om de 

arbeidsmobiliteit binnen de Unie te 

bevorderen. Daartoe: 

De Autoriteit verbetert de beschikbaarheid, 

de kwaliteit en de toegankelijkheid van de 

aan personen, werkgevers en organisaties 

van de sociale partners verstrekte 

informatie om eerlijke arbeidsmobiliteit 

binnen de Unie te bevorderen. Daartoe: 

a) verstrekt de Autoriteit relevante 

informatie over de rechten en plichten 

van personen bij grensoverschrijdende 
arbeidsmobiliteit; 

a) biedt de Autoriteit één website voor 

de hele Unie in alle officiële talen van de 

Unie aan, die fungeert als enige portaal 

dat toegang verschaft tot alle relevante 

Europese en nationale informatiebronnen 

en -diensten over arbeidsmobiliteit in het 
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kader van het vrije verkeer van 

werknemers en de vrijheid om diensten te 

verrichten op de interne markt, met 

inbegrip van verwijzingen naar de 

overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn 

2014/67/EU en artikel 6 van Richtlijn 

2014/54/EU opgezette nationale websites 

evenals verwijzingen naar officiële 

websites op nationaal niveau die 

informatie verstrekken over 

socialezekerheidsstelsels; 

b) bevordert de Autoriteit 

mogelijkheden om de arbeidsmobiliteit 

van personen te ondersteunen, onder 

meer door advies over de toegang tot 

onderwijs en taalopleidingen te verlenen; 

 

c) verstrekt de Autoriteit relevante 

informatie aan werkgevers over 

arbeidsvoorschriften en de levens- en 

arbeidsvoorwaarden voor werknemers – 

met inbegrip van gedetacheerde 

werknemers – bij grensoverschrijdende 

arbeidsmobiliteit; 

 

d) helpt de Autoriteit de lidstaten bij 

het voldoen aan de verplichtingen inzake 

de verspreiding van en de toegang tot 

informatie over het vrije verkeer van 

werknemers – zoals vastgesteld in artikel 6 

van Richtlijn 2014/54/EU – en de 

terbeschikkingstelling van werknemers – 

zoals vastgesteld in artikel 5 van Richtlijn 

2014/67/EU; 

d) helpt de Autoriteit de lidstaten bij 

het voldoen aan de verplichtingen inzake 

de verspreiding van en de toegang tot 

informatie over het vrije verkeer van 

werknemers, met name zoals vastgesteld in 

artikel 6 van Richtlijn 2014/54/EU, in 

artikel 22 van Verordening 2016/589/EU, 

in artikel 76 van Verordening 

2004/883/EU en in artikel 5 van Richtlijn 

2014/67/EU;  

e) helpt de Autoriteit de lidstaten bij 

het verbeteren van de nauwkeurigheid, de 

volledigheid en de 

gebruikersvriendelijkheid van relevante 

nationale informatiediensten 

overeenkomstig de kwaliteitscriteria van 

Verordening [één digitale toegangspoort – 

COM(2017)256]; 

e) helpt de Autoriteit de lidstaten bij 

het verbeteren van de nauwkeurigheid, de 

volledigheid en de 

gebruikersvriendelijkheid van relevante 

nationale informatiediensten en -bronnen 

overeenkomstig de kwaliteitscriteria van 

Verordening [één digitale toegangspoort]; 

f) helpt de Autoriteit de lidstaten – 

met volledige inachtneming van de 

bevoegdheden van de lidstaten – bij het op 

vrijwillige basis stroomlijnen van de 

informatie- en dienstverlening aan 

personen en werkgevers met betrekking tot 

f) helpt de Autoriteit de lidstaten – 

met volledige inachtneming van de 

bevoegdheden van de lidstaten – bij het 

stroomlijnen van de informatie- en 

dienstverlening aan personen en 

werkgevers met betrekking tot 



 

RR\1170122NL.docx 35/263 PE623.718v02-00 

 NL 

grensoverschrijdende mobiliteit. grensoverschrijdende mobiliteit.  

 f bis) bevordert de samenwerking tussen 

de bevoegde nationale autoriteiten die 

overeenkomstig Richtlijn 2014/54/EU zijn 

aangewezen om informatie, advies en 

bijstand te verlenen met betrekking tot 

arbeidsmobiliteit op de interne markt ten 

behoeve van personen en werkgevers, en 

de nationale contactpunten die 

overeenkomstig Richtlijn 2011/24/EU zijn 

aangewezen om informatie over 

gezondheidszorg te verstrekken. 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 7 Schrappen 

Toegang tot diensten op het gebied van 

grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit 

 

1. De Autoriteit verleent diensten aan 

personen en werkgevers om de 

arbeidsmobiliteit binnen de Unie te 

bevorderen. Daartoe: 

 

a) bevordert de Autoriteit de 

ontwikkeling van initiatieven – onder 

meer gerichte mobiliteitsprogramma's – 

om de grensoverschrijdende mobiliteit van 

personen te ondersteunen; 

 

b) maakt de Autoriteit de 

grensoverschrijdende koppeling van 

vacatures voor banen, stages en 

leerlingplaatsen aan cv’s en sollicitaties 

mogelijk ten behoeve van personen en 

werkgevers, met name via Eures; 

 

c) werkt de Autoriteit met andere 

initiatieven en netwerken van de Unie 

samen – bijvoorbeeld het Europees 

netwerk van openbare diensten voor 

arbeidsvoorziening, het European 

Enterprise Network en het Border Focal 

Point – om met name 
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grensoverschrijdende obstakels voor de 

arbeidsmobiliteit op te sporen en uit de 

weg te ruimen; 

d) bevordert de Autoriteit de 

samenwerking tussen de bevoegde 

nationale diensten die overeenkomstig 

Richtlijn 2014/54/EU zijn aangewezen om 

in informatie, advies en bijstand met 

betrekking tot grensoverschrijdende 

mobiliteit te voorzien ten behoeve van 

personen en werkgevers, en de nationale 

contactpunten die overeenkomstig 

Richtlijn 2011/24/EU zijn aangewezen om 

informatie over gezondheidszorg te 

verstrekken. 

 

2. Met uitzondering van de 

technische exploitatie en de ontwikkeling 

van het Eures-portaal en aanverwante IT-

diensten – die de Commissie blijft beheren 

– beheert de Autoriteit het Europees 

coördinatiebureau van Eures en zorgt zij 

ervoor dat het bureau zijn taken 

overeenkomstig artikel 8 van Verordening 

(EU) 2016/589 uitvoert. De Autoriteit 

zorgt er onder de verantwoordelijkheid 

van de uitvoerend directeur – zoals 

bepaald in artikel 23, lid 4, onder k), – 

voor dat deze activiteit volledig voldoet 

aan de vereisten van de toepasselijke 

gegevensbeschermingswetgeving, met 

inbegrip van de vereiste een functionaris 

voor gegevensbescherming aan te stellen, 

zoals bepaald in artikel 37. 

 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Autoriteit bevordert de samenwerking 

tussen de lidstaten en ondersteunt hun 

daadwerkelijke naleving van 

samenwerkingsverplichtingen – onder 

meer inzake de uitwisseling van 

informatie – die zijn vastgesteld in het 

De Autoriteit bevordert en versterkt de 

samenwerking en de uitwisseling van 

informatie tussen de lidstaten en 

ondersteunt hun daadwerkelijke naleving 

van samenwerkingsverplichtingen die zijn 

vastgesteld in het recht van de Unie dat 
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recht van de Unie dat onder de 

bevoegdheden van de Autoriteit valt. 

onder de bevoegdheden van de Autoriteit 

valt. 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 – alinea 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Daartoe is het aan de Autoriteit om – op 

verzoek van de nationale autoriteiten en 

met het oog op snellere uitwisselingen 

tussen die autoriteiten – met name: 

Daartoe is het aan de Autoriteit om met 

name:  

 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 – alinea 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de follow-up van verzoeken en de 

uitwisseling van informatie tussen 

nationale autoriteiten te bevorderen door 

logistieke en technische steun – met 

inbegrip van vertaal- en tolkendiensten – te 

verlenen en informatie over de stand van 

bepaalde zaken uit te wisselen; 

b) de follow-up van gemotiveerde 

verzoeken en de uitwisseling van 

informatie tussen nationale autoriteiten te 

bevorderen door logistieke en technische 

steun – met inbegrip van vertaal- en 

tolkendiensten – te verlenen en informatie 

over de stand van bepaalde zaken, 

onverminderd lopende gerechtelijke 

procedures, uit te wisselen;  

 

Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 – alinea 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) beste praktijken te bevorderen en 

uit te wisselen; 

c) beste praktijken onder lidstaten te 

bevorderen, uit te wisselen en bij te dragen 

aan de verspreiding daarvan; 
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Amendement  41 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 – alinea 2 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) de grensoverschrijdende 

handhaving van sancties en boetes te 

bevorderen; 

d) de grensoverschrijdende 

handhaving van sancties en boetes te 

bevorderen en te ondersteunen indien een 

van de betrokken lidstaten daarom 

verzoekt; 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 – alinea 2 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) om de drie maanden verslag bij de 

Commissie uit te brengen over onvoldane 

verzoeken tussen lidstaten en – zo nodig – 

een bemiddelingsprocedure te starten 

overeenkomstig artikel 13. 

e) brengt de Autoriteit om de drie 

maanden verslag uit bij de Commissie over 

onvoldane verzoeken tussen lidstaten en 

start zij – als alle betrokken lidstaten 

daarmee akkoord gaan – een 

bemiddelingsprocedure overeenkomstig 

artikel 13; 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 – alinea 2 – letter e bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 e bis) bevordert de samenwerking tussen 

de bevoegde nationale diensten die 

overeenkomstig Richtlijn 2014/54/EU zijn 

aangewezen om informatie, advies en 

bijstand te verlenen met betrekking tot 

arbeidsmobiliteit op de interne markt ten 

behoeve van personen en werkgevers, en 

de nationale contactpunten die 

overeenkomstig Richtlijn 2011/24/EU zijn 

aangewezen om informatie over 

gezondheidszorg te verstrekken. 

 



 

RR\1170122NL.docx 39/263 PE623.718v02-00 

 NL 

Amendement  44 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Aan de hand van een naar 

behoren gemotiveerd verzoek van een 

nationale autoriteit verstrekt de Autoriteit 

alle informatie die noodzakelijk is om de 

nationale autoriteit in staat te stellen haar 

taken uit te voeren, binnen de reikwijdte 

van de bevoegdheden van de Autoriteit. 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Overeenkomstig artikel 74 van 

Verordening (EG) nr. 883/2004 en de 

artikelen 65, 67 en 69 van Verordening 

(EG) nr. 987/2009 ondersteunt de 

Autoriteit de werkzaamheden van de 

Administratieve Commissie voor de 

coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels bij de 

behandeling van financiële kwesties met 

betrekking tot de coördinatie van de 

sociale zekerheid. 

2. De Autoriteit gaat een nauwe 

samenwerking aan met de Administratieve 

Commissie voor de coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels, met het 

Raadgevend comité voor het vrij verkeer 

van werknemers en met het Europees 

platform voor de intensivering van de 

samenwerking bij de aanpak van 

zwartwerk. 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De Autoriteit bevordert het gebruik 

van elektronische instrumenten en 

procedures voor de uitwisseling van 

berichten tussen nationale autoriteiten, met 

inbegrip van het Informatiesysteem interne 

markt (IMI) en het systeem voor de 

3. De Autoriteit bevordert het gebruik 

van elektronische instrumenten en 

procedures voor de uitwisseling van 

berichten tussen nationale autoriteiten, met 

inbegrip van het Informatiesysteem interne 

markt (IMI) en het systeem voor de 
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elektronische uitwisseling van 

socialezekerheidsgegevens (EESSI). 

elektronische uitwisseling van 

socialezekerheidsgegevens (EESSI), 

overeenkomstig Verordening (EU) 

2016/679 betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en 

betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens (algemene verordening 

gegevensbescherming).  

 

Amendement  47 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De Autoriteit stimuleert het gebruik 

van innovatieve methoden voor 

doeltreffende en efficiënte 

grensoverschrijdende samenwerking, 

onderzoekt het mogelijke gebruik van 

elektronische uitwisselingsmechanismen 

tussen de lidstaten om fraude 

gemakkelijker op te sporen en dient 

verslagen bij de Commissie in met het oog 

op de verdere ontwikkeling van die 

mechanismen. 

4. De Autoriteit stimuleert het gebruik 

van innovatieve methoden voor 

doeltreffende en efficiënte 

grensoverschrijdende samenwerking, zoals 

het Europees platform voor de 

intensivering van de samenwerking bij de 

aanpak van zwartwerk, en bevordert het 

gebruik en de ontwikkeling van 

elektronische uitwisselingsmechanismen 

en databanken tussen de lidstaten om de 

realtimetoegang tot gegevens mogelijk te 

maken en fraude gemakkelijker op te 

sporen, en doet eventueel voorstellen voor 

mogelijke verbeteringen in het gebruik 

van deze mechanismen en databanken. 

De Autoriteit dient verslagen bij de 

Commissie in met het oog op de verdere 

ontwikkeling van die mechanismen. 

Amendement  48 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 9 Artikel 9 

Coördinatie van onderling afgestemde en 

gezamenlijke inspecties 

Coördinatie van onderling afgestemde en 

gezamenlijke inspecties 

1. Op verzoek van een of meer 1. Op verzoek van een of meer 
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lidstaten coördineert de Autoriteit 

onderling afgestemde of gezamenlijke 

inspecties op gebieden die onder de 

bevoegdheden van de Autoriteit vallen. 

Het verzoek kan door een of meer 

lidstaten worden ingediend. De Autoriteit 

kan de autoriteiten van de betrokken 

lidstaten ook voorstellen dat zij zelf een 

onderling afgestemde of gezamenlijke 

inspectie uitvoeren. 

lidstaten coördineert en ondersteunt de 

Autoriteit onderling afgestemde of 

gezamenlijke inspecties van de lidstaten op 

gebieden die onder de bevoegdheden van 

de Autoriteit vallen, op basis van een 

overeenkomst tussen alle betrokken 

lidstaten en de Autoriteit. De Autoriteit 

kan de autoriteiten van de betrokken 

lidstaten ook op eigen initiatief voorstellen 

dat zij zelf een onderling afgestemde of 

gezamenlijke inspectie uitvoeren. 

Organisaties van de sociale partners op 

nationaal niveau kunnen zaken onder de 

aandacht van de Autoriteit brengen. 

2. Wanneer de autoriteit van een 

lidstaat beslist de in lid 1 bedoelde 

onderling afgestemde of gezamenlijke 

inspectie niet uit te voeren of er niet aan 

deel te nemen, brengt zij de Autoriteit 

ruim van tevoren schriftelijk op de hoogte 
van de redenen voor haar beslissing. De 

Autoriteit brengt dan de andere betrokken 

nationale autoriteiten op de hoogte. 

2. Op grond van het beginsel van 

loyale samenwerking streven de lidstaten 

er op verzoek naar overeenstemming te 

bereiken over deelname aan onderling 

afgestemde of gezamenlijke inspecties. 

Wanneer een lidstaat van mening is dat er 

geldige redenen zijn om niet in te 

stemmen met deelname, geeft zij de 

Autoriteit binnen één maand na het in lid 

1 bedoelde verzoek de redenen voor zijn 

beslissing op, dient zij bij de Autoriteit 

eventuele aanvullende informatie in over 

de aard van het probleem en stelt zij een 

mogelijke oplossing voor de zaak in 

kwestie voor.  

 2 bis. Binnen twee maanden na 

ontvangst van de in lid 2 bedoelde 

informatie brengt de Autoriteit een 

gemotiveerd advies uit aan de betrokken 

lidstaten, waarin zij haar aanbevelingen 

uiteenzet voor een oplossing van de zaak 

in kwestie, op een of meer van de 

volgende manieren: 

 a) op basis van de in lid 2 bedoelde 

informatie; 

 b) door middel van een onderling 

afgestemde of gezamenlijke inspectie in de 

andere deelnemende lidstaten;  

 c) indien alle betrokken lidstaten het 

ermee eens zijn: door middel van 

onderling afgestemde of gezamenlijke 

inspectie. 
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3. Er kan alleen een onderling 

afgestemde of gezamenlijke inspectie 

worden uitgevoerd, als alle deelnemende 

lidstaten er via hun nationale 

verbindingsfunctionarissen vooraf mee 

hebben ingestemd. Als een of meer 

lidstaten weigeren aan de onderling 

afgestemde of gezamenlijke inspectie deel 

te nemen, kunnen de overige nationale 

autoriteiten in voorkomend geval de 

voorgenomen onderling afgestemde of 

gezamenlijke inspectie alleen in de 

deelnemende lidstaten uitvoeren. De 

lidstaten die aan de inspectie weigeren 

deel te nemen, zorgen ervoor dat de 

informatie over de voorgenomen inspectie 

vertrouwelijk blijft. 

3. De Autoriteit kan een lidstaat die 

niet deelneemt aan een onderling 

afgestemde of gezamenlijke inspectie 

verzoeken zijn eigen inspectie uit te 

voeren op vrijwillige basis, om mogelijke 

onregelmatigheden op te sporen en, 

binnen drie maanden na de datum van het 

verzoek van de Autoriteit, aan de 

Autoriteit verslag uit te brengen over zijn 

bevindingen.  

 3 bis. De lidstaten en de Autoriteit 

zorgen ervoor dat de informatie over 

voorgenomen inspecties vertrouwelijk 

blijft ten aanzien van derden. 

Amendement  49 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid -1 (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -1. Onderling afgestemde en 

gezamenlijke inspecties zijn in 

overeenstemming met ILO-Verdrag 

nr. 81. 

 

Amendement  50 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. In de overeenkomst tussen de 

deelnemende lidstaten en de Autoriteit over 

een gezamenlijke inspectie ("de 

overeenkomst over een gezamenlijke 

inspectie") worden de voorwaarden voor 

het uitvoeren van een dergelijke inspectie 

1. In de overeenkomst tussen de 

deelnemende lidstaten en het Agentschap 

over een onderling afgestemde inspectie 

("de overeenkomst over een onderling 

afgestemde inspectie") of een 

gezamenlijke inspectie ("de overeenkomst 
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vastgesteld. De overeenkomst over een 

gezamenlijke inspectie kan bepalingen 

bevatten op grond waarvan 

overeengekomen en geplande gezamenlijke 

inspecties op korte termijn kunnen 

plaatsvinden. De Autoriteit stelt een 

modelovereenkomst op. 

over een gezamenlijke inspectie") worden 

de voorwaarden voor het uitvoeren van een 

dergelijke inspectie vastgesteld, waaronder 

de reikwijdte en het doel van de inspectie 

en in voorkomend geval de regelingen 

over de deelname van het personeel van 

de Autoriteit aan de inspectie. De 

overeenkomst over een onderling 

afgestemde of gezamenlijke inspectie kan 

bepalingen bevatten op grond waarvan 

overeengekomen en geplande onderling 

afgestemde of gezamenlijke inspecties op 

korte termijn kunnen plaatsvinden. De 

Autoriteit stelt een modelovereenkomst op 

in overeenstemming met het recht van de 

Unie en de nationale wetgeving en/of 

praktijk.  

 

Amendement  51 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Onderling afgestemde en 

gezamenlijke inspecties en de follow-up 

ervan worden uitgevoerd overeenkomstig 

de nationale wetgeving van de betrokken 

lidstaten. 

2. Onderling afgestemde en 

gezamenlijke inspecties en de follow-up 

ervan worden uitgevoerd overeenkomstig 

de nationale wetgeving en de praktijk van 

de lidstaat waar de inspecties 

plaatsvinden. 

 

Amendement  52 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Ambtenaren van een andere 

lidstaat en van de Autoriteit die 

deelnemen aan onderlinge afgestemde of 

gezamenlijke inspecties, hebben dezelfde 

bevoegdheden als die waarover nationale 

ambtenaren overeenkomstig de nationale 

wetgeving van de betrokken lidstaat 
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beschikken.  

 

Amendement  53 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De Autoriteit verleent logistieke en 

technische steun – waaronder eventueel 

vertaal- en tolkendiensten – aan de 

lidstaten die onderling afgestemde of 

gezamenlijke inspecties uitvoeren. 

3. Het Agentschap verleent op verzoek van 

de betrokken lidstaten strategische, 
logistieke en technische steun en juridisch 

advies – waaronder eventueel vertaal- en 

tolkendiensten – aan de lidstaten die 

onderling afgestemde of gezamenlijke 

inspecties uitvoeren. 

 

Amendement  54 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Personeelsleden van de Autoriteit 

kunnen aan een onderling afgestemde of 

gezamenlijke inspectie deelnemen, als de 

lidstaat op het grondgebied waarvan zij 

bijstand bij de inspectie verlenen, hiermee 

vooraf instemt. 

4. Personeelsleden van de Autoriteit 

kunnen een onderling afgestemde of 

gezamenlijke inspectie als waarnemer 

bijwonen, logistieke ondersteuning bieden 

of aan die inspectie deelnemen, als de 

lidstaat op het grondgebied waarvan zij 

bijstand bij de inspectie verlenen, hiermee 

vooraf instemt. 

 

Amendement  55 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De nationale autoriteiten die een 

onderling afgestemde of gezamenlijke 

inspectie uitvoeren, brengen bij de 

Autoriteit verslag uit over de resultaten in 

hun respectieve lidstaten en over het 

algehele operationele verloop van de 

5. De nationale autoriteiten die een 

onderling afgestemde of gezamenlijke 

inspectie uitvoeren, brengen bij de 

Autoriteit verslag uit over de resultaten in 

hun respectieve lidstaten en over het 

algehele operationele verloop van de 



 

RR\1170122NL.docx 45/263 PE623.718v02-00 

 NL 

onderling afgestemde of gezamenlijke 

inspectie. 

onderling afgestemde of gezamenlijke 

inspectie binnen zes maanden na de 

datum van de inspectie.  

 

Amendement  56 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis. De lidstaten zien erop toe dat de 

informatie die is verzameld tijdens 

onderling afgestemde of gezamenlijke 

inspecties kan worden gebruikt als bewijs 

in gerechtelijke procedures in de lidstaten 

in kwestie. 

 

Amendement  57 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Informatie over de onderling 

afgestemde en gezamenlijke inspecties 

wordt opgenomen in de driemaandelijkse 

verslagen die aan de raad van bestuur 

worden voorgelegd. In het jaarlijkse 

activiteitenverslag van de Autoriteit wordt 

een jaarverslag over de door de Autoriteit 

ondersteunde inspecties opgenomen. 

6. Informatie over de onderling 

afgestemde en gezamenlijke inspecties die 

zijn gecoördineerd door de Autoriteit, 

evenals de in artikel 9, leden 2 en 3, 

bedoelde informatie die is verstrekt door 

de lidstaten en door de Autoriteit wordt 

opgenomen in de halfjaarlijkse verslagen 

die aan de raad van bestuur en de 

stakeholdergroep worden voorgelegd. In 

het jaarlijkse activiteitenverslag van de 

Autoriteit wordt een jaarverslag over de 

door de Autoriteit ondersteunde inspecties 

opgenomen. Als het bewijs dat is vergaard 

in de loop van een onderling afgestemde 

of gezamenlijke inspectie wordt gebruikt 

in een gerechtelijke procedure als gevolg 

waarvan er een strafrechtelijke of 

administratieve sanctie wordt opgelegd in 

een lidstaat, stelt die lidstaat de Autoriteit 

daarvan in kennis. De Autoriteit neemt 

die informatie op in haar 
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activiteitenverslag. 

 

Amendement  58 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. Als de Autoriteit tijdens onderling 

afgestemde of gezamenlijke inspecties of 

bij enige andere activiteit 

onregelmatigheden bij de toepassing van 

het recht van de Unie vermoedt – zelfs op 

gebieden die buiten haar bevoegdheden 

vallen –, meldt zij die vermoede 

onregelmatigheden in voorkomend geval 

aan de Commissie en de autoriteiten in de 

betrokken lidstaat. 

7. Als de Autoriteit tijdens onderling 

afgestemde of gezamenlijke inspecties of 

bij enige andere activiteit 

onregelmatigheden bij de toepassing van 

het recht van de Unie vermoedt, meldt zij 

die in voorkomend geval aan de 

Commissie en de autoriteiten in de 

betrokken lidstaat. 

Amendement  59 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Autoriteit beoordeelt risico’s en 

voert analysen uit met betrekking tot 

grensoverschrijdende arbeidsstromen, 

zoals onevenwichtigheden op de 

arbeidsmarkt, sectorspecifieke 

bedreigingen en terugkerende problemen 

voor personen en werkgevers met 

betrekking tot grensoverschrijdende 

mobiliteit. De Autoriteit zorgt daarbij voor 

complementariteit met andere 

agentschappen of diensten van de Unie en 

zij maakt gebruik van hun expertise, onder 

meer op het gebied van de prognose van 

vaardigheidsbehoeften en gezondheid en 

veiligheid op het werk. Op verzoek van de 

Commissie kan de Autoriteit gerichte en 

diepgaande analysen en studies uitvoeren 

om specifieke kwesties in verband met 

arbeidsmobiliteit te onderzoeken. 

1. De Autoriteit beoordeelt in 

samenwerking met de lidstaten en de 

organisaties van de sociale partners 

risico’s en voert analysen uit met 

betrekking tot sectorspecifieke uitdagingen 

en terugkerende problemen met betrekking 

tot mobiliteit in het kader van het vrije 

verkeer van werknemers en de vrijheid om 

diensten te verrichten op de interne markt 

en tot de coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels in de Unie, 

waaronder de meeneembaarheid van 

bedrijfspensioenen. Bij die analysen en 

beoordelingen wordt ook rekening 

gehouden met het effect en de gevolgen 

van onevenwichtigheden op de 

arbeidsmarkt. De Autoriteit maakt ook 

gebruik van de expertise van andere 

agentschappen of diensten van de Unie, 

onder meer op het gebied van fraude, 

uitbuiting, discriminatie, de prognose van 
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vaardigheidsbehoeften en gezondheid en 

veiligheid op het werk. Op verzoek van de 

Commissie, een lidstaat, de bevoegde 

commissie van het Europees Parlement of 

op eigen initiatief kan de Autoriteit 

gerichte en diepgaande analysen en studies 

uitvoeren om specifieke kwesties in 

verband met arbeidsmobiliteit te 

onderzoeken.  

 

Amendement  60 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De Autoriteit brengt op gezette 

tijden verslag van haar bevindingen uit bij 

de Commissie en rechtstreeks bij de 

betrokken lidstaten en zij stelt mogelijke 

maatregelen voor om de vastgestelde 

tekortkomingen te verhelpen. 

3. Als dat nodig is om de 

doelstellingen van deze verordening te 

halen, neemt de Autoriteit deze informatie 

op in haar jaarverslagen aan de 

Commissie en het Europees Parlement en 

brengt rechtstreeks bij de betrokken 

lidstaten verslag uit van haar bevindingen 

in overeenstemming met de toepasselijke 

regels voor gegevensbescherming, en stelt 

zij mogelijke maatregelen voor om de 

vastgestelde tekortkomingen te verhelpen.  

 

Amendement  61 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) het ontwikkelen van 

gemeenschappelijke richtsnoeren ten 

behoeve van de lidstaten – met inbegrip 

van richtsnoeren voor inspecties in zaken 

met een grensoverschrijdend karakter – en 

van gedeelde definities en 

gemeenschappelijke begrippen op basis 

van relevante werkzaamheden op het 

niveau van de Unie; 

a) het ontwikkelen van 

gemeenschappelijke richtsnoeren ten 

behoeve van de lidstaten en sociale 

partners – met inbegrip van richtsnoeren 

voor inspecties in zaken met een 

grensoverschrijdend karakter – en van 

gedeelde definities en gemeenschappelijke 

begrippen op basis van relevante 

werkzaamheden op het niveau van de 

Unie; 
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Amendement  62 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – alinea 1 – letter a bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a bis) het ontwikkelen van 

opleidingsprogramma's voor 

inspectiediensten in de hele Unie waarin 

aandacht wordt besteed aan problemen 

als schijnzelfstandigheid en misbruik van 

detacheringen; 

 

Amendement  63 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – alinea 1 – letter e bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 e bis) het ondersteunen van de 

uitwisseling van goede praktijken met 

betrekking tot de coördinatie van 

socialezekerheidsstelsels en de 

detachering van personeel tussen 

nationale autoriteiten om gemakkelijker 

ervaringen te kunnen uitwisselen; 

 

Amendement  64 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 1 – letter e ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 e ter) het verbeteren van de kennis en 

het wederzijds begrip van de verschillende 

nationale systemen en praktijken in 

verband met het vrije verkeer van 

personen, binnen het toepassingsgebied 

van deze verordening, en het verbeteren 

van de toegang tot adequate sociale 

bescherming, alsook van de methoden en 

het wettelijk kader voor het nemen van 
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maatregelen. 

 

Amendement  65 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 13 Artikel 13 

Bemiddeling tussen lidstaten Bemiddeling tussen lidstaten 

1. Bij geschillen tussen de lidstaten 

over de toepassing of de interpretatie van 

het recht van de Unie op de gebieden die 

onder deze verordening vallen, kan de 

Autoriteit een bemiddelende rol spelen. 

1. Bij geschillen tussen de lidstaten 

over de toepassing of de interpretatie van 

het recht van de Unie op de gebieden die 

onder deze verordening vallen, kan de 

Autoriteit een bemiddelende rol spelen, 

onverminderd de bevoegdheden van het 

Hof van Justitie van de Europese Unie. 

2. Op verzoek van een van de bij een 

geschil betrokken lidstaten start de 

Autoriteit een bemiddelingsprocedure bij 

de bemiddelingscommissie, die voor dit 

doel is opgericht overeenkomstig 

artikel 17, lid 2. Als alle bij een geschil 

betrokken lidstaten ermee instemmen, kan 

de Autoriteit ook op eigen initiatief een 

bemiddelingsprocedure bij de 

bemiddelingscommissie starten – onder 

meer op basis van een verwijzing van 

Solvit. 

2. Op verzoek van een of meer 

lidstaten die bij een geschil betrokken zijn 

dat niet kan worden beslecht via 

rechtstreekse contacten en onderlinge 

dialoog start de Autoriteit een 

bemiddelingsprocedure bij de 

bemiddelingscommissie, die voor dit doel 

is opgericht overeenkomstig artikel 17, 

lid 2, op basis van een overeenkomst die is 

gesloten door alle betrokken lidstaten. In 

het geval van een bemiddelingsprocedure 

nemen de lidstaten actief deel aan de 

genoemde procedure en stellen zij alle 

informatie beschikbaar die relevant is of 

waarom is verzocht. De partijen waarop 

de bemiddeling betrekking heeft, worden 

op de hoogte gehouden door de lidstaten 

en kunnen op verzoek worden 

geraadpleegd en bij de procedure worden 

betrokken. 

 2 bis. Als alle bij een geschil betrokken 

lidstaten ermee instemmen, kan de 

Autoriteit ook op eigen initiatief een 

bemiddelingsprocedure bij de 

bemiddelingscommissie starten, onder 

meer op basis van een verwijzing van 

Solvit. Wanneer een betrokken lidstaat 

beslist geen deel te nemen aan de 
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bemiddelingsprocedure, brengt deze 

lidstaat de Autoriteit en de andere 

lidstaten in kwestie op de hoogte van de 

redenen voor zijn beslissing. 

 2 ter. De Autoriteit stelt op de dag dat de 

in de leden 2 en 2 bis bedoelde 

bemiddelingsprocedure wordt opgestart 

een uiterste termijn vast voor de 

afronding ervan. 

3. Wanneer de lidstaten een zaak ter 

bemiddeling aan de Autoriteit voorleggen, 

zorgen zij ervoor dat alle 

persoonsgegevens met betrekking tot die 

zaak geanonimiseerd zijn en de Autoriteit 

verwerkt in geen enkel stadium van de 

bemiddelingsprocedure persoonsgegevens 

van personen die bij de zaak betrokken 

zijn. 

3. Wanneer de lidstaten een zaak ter 

bemiddeling aan de Autoriteit voorleggen, 

zorgen zij ervoor dat alle 

persoonsgegevens met betrekking tot die 

zaak zodanig geanonimiseerd zijn dat de 

betrokkene niet of niet meer te 

identificeren is en de Autoriteit verwerkt 

in geen enkel stadium van de 

bemiddelingsprocedure persoonsgegevens 

van personen die bij de zaak betrokken 

zijn. 

 Persoonsgegevens worden uitsluitend 

bewaard voor de periode die nodig is voor 

de doeleinden waarvoor zij worden 

verwerkt. 

4. De Autoriteit kan niet bemiddelen 

bij zaken waarvoor al gerechtelijke 

procedures lopen op nationaal niveau of op 

het niveau van de Unie. 

4. De Autoriteit kan niet bemiddelen 

bij zaken waarvoor met betrekking tot het 

betrokken geschil al gerechtelijke 

procedures of onderzoeken lopen op 

nationaal niveau of op het niveau van de 

Unie. 

 4 bis. De bemiddelingscommissie 

probeert de standpunten van de lidstaten 

in kwestie op één lijn te krijgen en legt 

binnen zes maanden na het begin van de 

in de leden 2 en 2 bis bedoelde 

bemiddelingsprocedure haar advies voor. 

5. Uiterlijk drie maanden na afloop 

van de bemiddeling door de Autoriteit 
brengen de betrokken lidstaten verslag bij 

de Autoriteit uit over hun follow-

upmaatregelen van de bemiddeling of over 

de redenen waarom zij geen follow-

upmaatregelen hebben genomen. 

5. Uiterlijk drie maanden na de 

indiening van het advies van de 

bemiddelingscommissie brengen de 

betrokken lidstaten verslag bij de Autoriteit 

uit over hun follow-upmaatregelen van de 

bemiddeling of over de redenen waarom zij 

geen follow-upmaatregelen hebben 

genomen. 

6. De Autoriteit brengt 

driemaandelijks verslag bij de Commissie 

6. De Autoriteit brengt halfjaarlijks 

verslag bij de Commissie uit over de 
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uit over de resultaten van de zaken waarin 

zij bemiddelt. 

resultaten van de zaken waarin zij 

bemiddelt. 

 6 bis. De bemiddelingsbevoegdheid van 

de Autoriteit laat de bevoegdheid onverlet 

die aan de Administratieve Commissie is 

verleend krachtens artikel 5, lid 4, en 

artikel 6, lid 3, van Verordening (EG) nr. 

987/2009 van het Europees Parlement en 

de Raad van 16 september 2009 tot 

vaststelling van de procedure van 

tenuitvoerlegging van Verordening (EG) 

nr. 883/2004 betreffende de coördinatie 

van de socialezekerheidsstelsels. 

 

Amendement  66 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 14 Schrappen  

Samenwerking bij grensoverschrijdende 

verstoringen van de arbeidsmarkt 

 

Op verzoek van de nationale autoriteiten 

kan de Autoriteit de samenwerking tussen 

belanghebbenden bevorderen om 

verstoringen van de arbeidsmarkt aan te 

pakken die meer dan één lidstaat treffen, 

zoals grootschalige herstructureringen of 

grote projecten met een impact op de 

werkgelegenheid in grensregio’s. 

 

 

Amendement  67 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Autoriteit stelt in voorkomend geval 

samenwerkingsregelingen vast met andere 

gedecentraliseerde agentschappen van de 

Unie. 

De Autoriteit stelt in voorkomend geval 

samenwerkingsregelingen vast met andere 

gedecentraliseerde agentschappen van de 

Unie, zoals Cedefop, Eurofound, 

EU‑ OSHA, ETF, Europol en Eurojust 
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om te komen tot een betere coördinatie, 

synergieën te bevorderen en 

overlappingen of conflicten tussen hun 

activiteiten te voorkomen. 

 

Amendement  68 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Voor de uitvoering van haar 

specifieke taken of voor specifieke 

beleidsgebieden kan de Autoriteit 

werkgroepen of deskundigenpanels 

oprichten met vertegenwoordigers van de 

lidstaten en/of de Commissie of met 

externe op basis van selectieprocedures 

gekozen deskundigen, met inbegrip van 

een bemiddelingscommissie voor haar 

taken uit hoofde van artikel 13 van deze 

verordening en een speciale werkgroep 

voor de in artikel 8, lid 2, van deze 

verordening bedoelde behandeling van 

financiële kwesties met betrekking tot de 

toepassing van de Verordeningen (EG) 

nr. 883/2004 en (EG) nr. 987/2009.  

2. Voor de uitvoering van haar 

specifieke taken of voor specifieke 

beleidsgebieden kan de Autoriteit 

werkgroepen of deskundigenpanels 

oprichten met vertegenwoordigers van de 

lidstaten en/of de Commissie of met 

externe op basis van selectieprocedures 

gekozen deskundigen, met inbegrip van 

een bemiddelingscommissie voor haar 

taken uit hoofde van artikel 13 van deze 

verordening. De lidstaten kunnen 

vertegenwoordigers aanwijzen voor 

deelname aan elke werkgroep en elk 

deskundigenpanel. 

De Autoriteit stelt – na raadpleging van de 

Commissie – het reglement van orde van 

deze werkgroepen en panels vast. Bij 

kwesties in verband met de coördinatie 

van de sociale zekerheid wordt ook de 

Administratieve Commissie voor de 

coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels geraadpleegd. 

De Autoriteit stelt – na raadpleging van de 

Commissie – het reglement van orde van 

deze werkgroepen en panels vast.  

 

Amendement  69 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Het gelijkheidsbeginsel is een 

fundamenteel beginsel van het recht van 
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de Unie. Dit houdt in dat de gelijkheid van 

vrouwen en mannen moet worden 

gewaarborgd op alle gebieden, met 

inbegrip van werkgelegenheid, beroep en 

beloning. Alle partijen streven naar een 

evenwichtige vertegenwoordiging van 

mannen en vrouwen in de raad van 

bestuur en de stakeholdergroep. Die 

doelstelling wordt ook nagestreefd door de 

raad van bestuur met betrekking tot zijn 

voorzitter en vicevoorzitter. 

 

Amendement  70 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De raad van bestuur bestaat uit één 

hooggeplaatste vertegenwoordiger van elke 

lidstaat en twee vertegenwoordigers van de 

Commissie, die allen stemrecht hebben. 

1. De raad van bestuur bestaat uit:  

 a) één hooggeplaatste 

vertegenwoordiger van elke lidstaat; 

 b) twee vertegenwoordigers van de 

Commissie; 

 c) zes vertegenwoordigers van de 

sociale partners op het niveau van de 

Unie, die werkgeversorganisaties en de 

vakbonden in gelijke mate 

vertegenwoordigen; 

 d) drie onafhankelijke deskundigen 

die door het Europees Parlement worden 

benoemd. 

 Alle onder a) tot en met c) bedoelde leden 

hebben stemrecht. 

 

Amendement  71 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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3. De leden van de raad van bestuur 

die een lidstaat vertegenwoordigen, en hun 

plaatsvervangers worden door hun 

respectieve lidstaat benoemd op basis van 

hun kennis van de in artikel 1, lid 2, 

vermelde gebieden, waarbij rekening 

wordt gehouden met relevante 

bestuurlijke, administratieve en budgettaire 

vaardigheden. 

3. De leden van de raad van bestuur 

die een lidstaat vertegenwoordigen, en hun 

plaatsvervangers worden door hun 

respectieve lidstaat benoemd op basis van 

hun kennis van de in artikel 1, lid 2, 

vermelde gebieden, en van relevante 

bestuurlijke, administratieve en budgettaire 

vaardigheden. 

De Commissie benoemt de leden die haar 

vertegenwoordigen. 

De Commissie benoemt de leden die haar 

vertegenwoordigen, de sociale partners op 

het niveau van de Unie benoemen de in 

lid 1, onder c), bedoelde leden, en de 

bevoegde commissie van het Europees 

Parlement benoemt de in lid 1, onder d), 

bedoelde onafhankelijke deskundigen, na 

zich ervan te hebben vergewist dat er geen 

sprake is van een belangenconflict. 

De lidstaten en de Commissie trachten het 

verloop van hun vertegenwoordigers in de 

raad van bestuur te beperken om de 

continuïteit van de werkzaamheden van de 

raad van bestuur te waarborgen. Alle 

partijen streven naar een evenwichtige 

vertegenwoordiging van mannen en 

vrouwen in de raad van bestuur. 

Alle in de raad van bestuur 

vertegenwoordigde partijen trachten het 

verloop van hun vertegenwoordigers te 

beperken om de continuïteit van de 

werkzaamheden van de raad van bestuur te 

waarborgen. Alle partijen streven naar een 

evenwichtige vertegenwoordiging van 

mannen en vrouwen in de raad van bestuur. 

 

Amendement  72 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Ieder vast lid en ieder 

plaatsvervangend lid van de raad van 

bestuur ondertekent bij de 

ambtsaanvaarding een schriftelijke 

belangenverklaring en actualiseert deze 

wanneer zich een verandering in de 

omstandigheden voordoet. 

 De leden van de raad van bestuur zien toe 

op de bescherming van de algemene 

belangen van de Unie en van de 

Autoriteit. 
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Amendement  73 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De ambtstermijn van de leden en 

hun plaatsvervangers bedraagt vier jaar. 

Die termijn kan worden verlengd. 

4. De ambtstermijn van de leden en 

hun plaatsvervangers bedraagt vier jaar. 

Die termijn kan worden vernieuwd. 

 

Amendement  74 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis. Een vertegenwoordiger van 

Eurofound, een vertegenwoordiger van 

EU-OHSA, een vertegenwoordiger van 

Cedefop en een vertegenwoordiger van de 

Europese Stichting voor opleiding hebben 

het recht als waarnemer aan de 

vergaderingen van de raad van bestuur 

deel te nemen teneinde de efficiëntie van 

de agentschappen en de onderlinge 

synergie te bevorderen. 

 

Amendement  75 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 5 ter (new) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 ter. De leden van de stakeholdergroep 

kunnen als waarnemers aan alle 

vergaderingen van de raad van bestuur 

deelnemen. 

 

Amendement  76 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 1 – letter f 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

f) regels vast te stellen om 

belangenconflicten van zijn leden, de leden 

van de stakeholdergroep en de leden van de 

overeenkomstig artikel 17, lid 2, opgerichte 

werkgroepen en panels van de Autoriteit te 

voorkomen en te behandelen en jaarlijks op 

zijn website de belangenverklaring van de 

leden van de raad van bestuur bekend te 

maken; 

f) regels vast te stellen, met inbegrip 

van maatregelen om in een vroeg stadium 

potentiële risico's op het spoor te komen, 
om belangenconflicten van zijn leden, de 

leden van de stakeholdergroep en de leden 

van de overeenkomstig artikel 17, lid 2, 

opgerichte werkgroepen en panels van de 

Autoriteit alsmede gedetacheerde 

nationale deskundigen te voorkomen en te 

behandelen en jaarlijks op de website van 

de Autoriteit hun belangenverklaringen 

en eventuele bijgewerkte versies daarvan 
bekend te maken; 

 

Amendement  77 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 1 – letter p bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 p bis) te reageren op de beoordeling door 

de uitvoerend directeur van de adviezen 

van de stakeholdergroep; 

 

Amendement  78 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De ambtstermijn van de voorzitter 

en de vicevoorzitter bedraagt vier jaar. Hun 

ambtstermijn kan eenmaal worden 

verlengd. Wanneer hun lidmaatschap van 

de raad van bestuur echter tijdens hun 

ambtstermijn eindigt, loopt hun 

ambtstermijn automatisch op die datum af. 

2. De ambtstermijn van de voorzitter 

en de vicevoorzitter bedraagt twee jaar. 

Hun ambtstermijn kan eenmaal worden 

verlengd. Wanneer hun lidmaatschap van 

de raad van bestuur echter tijdens hun 

ambtstermijn eindigt, loopt hun 

ambtstermijn automatisch op die datum af. 

 

Amendement 79 

Voorstel voor een verordening 
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Artikel 23 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 23 Artikel 23 

Verantwoordelijkheden van de uitvoerend 

directeur 

Verantwoordelijkheden van de uitvoerend 

directeur 

1. De uitvoerend directeur leidt de 

Autoriteit. De uitvoerend directeur legt 

verantwoording af aan de raad van bestuur. 

1. De uitvoerend directeur leidt de 

Autoriteit en streeft naar een evenwicht 

tussen mannen en vrouwen binnen de 

Autoriteit. De uitvoerend directeur legt 

verantwoording af aan de raad van bestuur. 

2. De uitvoerend directeur brengt 

desgevraagd verslag aan het Europees 

Parlement uit over de uitvoering van 

zijn/haar taken. De Raad kan de uitvoerend 

directeur uitnodigen om verslag over de 

uitvoering van zijn/haar taken uit te 

brengen. 

2. De uitvoerend directeur brengt 

desgevraagd verslag aan het Europees 

Parlement uit over de uitvoering van 

zijn/haar taken. De Raad kan de uitvoerend 

directeur uitnodigen om verslag over de 

uitvoering van zijn/haar taken uit te 

brengen. 

3. De uitvoerend directeur 

vertegenwoordigt de Autoriteit in rechte. 

3. De uitvoerend directeur 

vertegenwoordigt de Autoriteit in rechte. 

4. De uitvoerend directeur is 

verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

taken die bij deze verordening aan de 

Autoriteit worden toegewezen. Het is met 

name aan de uitvoerend directeur om: 

4. De uitvoerend directeur is 

verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

taken die bij deze verordening aan de 

Autoriteit worden toegewezen. Het is met 

name aan de uitvoerend directeur om: 

a) de dagelijkse leiding van de 

Autoriteit op zich te nemen; 

a) de dagelijkse leiding van de 

Autoriteit op zich te nemen; 

b) de besluiten van de raad van 

bestuur uit te voeren; 

b) de besluiten van de raad van 

bestuur uit te voeren; 

c) het ontwerp van het enig 

programmeringsdocument op te stellen en 

ter goedkeuring bij de raad van bestuur in 

te dienen; 

c) het ontwerp van het enig 

programmeringsdocument op te stellen en 

ter goedkeuring bij de raad van bestuur in 

te dienen; 

d) het enig programmeringsdocument 

uit te voeren en bij de raad van bestuur 

verslag over de uitvoering ervan uit te 

brengen; 

d) het enig programmeringsdocument 

uit te voeren en bij de raad van bestuur 

verslag over de uitvoering ervan uit te 

brengen; 

e) het geconsolideerde jaarverslag 

over de activiteiten van de Autoriteit op te 

stellen en ter beoordeling en goedkeuring 

aan de raad van bestuur voor te leggen; 

e) het geconsolideerde jaarverslag 

over de activiteiten van de Autoriteit op te 

stellen en ter beoordeling en goedkeuring 

aan de raad van bestuur voor te leggen; 

f) een actieplan voor de follow-up van 

de conclusies van interne of externe 

f) een actieplan voor de follow-up van 

de conclusies van interne of externe 
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auditverslagen en evaluaties, evenals van 

onderzoeken van OLAF op te stellen, en 

tweemaal per jaar aan de Commissie en op 

gezette tijden aan de raad van bestuur 

verslag over de geboekte vooruitgang uit te 

brengen; 

auditverslagen en evaluaties, evenals van 

onderzoeken van OLAF op te stellen, en 

tweemaal per jaar aan de Commissie en op 

gezette tijden aan de raad van bestuur 

verslag over de geboekte vooruitgang uit te 

brengen; 

g) de financiële belangen van de Unie 

te beschermen door preventieve 

maatregelen tegen fraude, corruptie en 

andere illegale activiteiten te nemen, 

doeltreffende controles uit te voeren – 

zonder afbreuk te doen aan de 

onderzoeksbevoegdheid van OLAF – en bij 

onregelmatigheden de ten onrechte 

betaalde bedragen terug te vorderen en in 

voorkomend geval doeltreffende, 

evenredige en afschrikkende 

administratieve sancties – inclusief 

financiële sancties – op te leggen; 

g) de financiële belangen van de Unie 

te beschermen door preventieve 

maatregelen tegen fraude, corruptie en 

andere illegale activiteiten te nemen, 

doeltreffende controles uit te voeren – 

zonder afbreuk te doen aan de 

onderzoeksbevoegdheid van OLAF – en bij 

onregelmatigheden de ten onrechte 

betaalde bedragen terug te vorderen en in 

voorkomend geval doeltreffende, 

evenredige en afschrikkende 

administratieve sancties – inclusief 

financiële sancties – op te leggen; 

h) een fraudebestrijdingsstrategie voor 

de Autoriteit te ontwikkelen en ter 

goedkeuring aan de raad van bestuur voor 

te leggen; 

h) een fraudebestrijdingsstrategie voor 

de Autoriteit te ontwikkelen en ter 

goedkeuring aan de raad van bestuur voor 

te leggen; 

i) de voor de Autoriteit geldende 

financiële regels op te stellen en aan de 

raad van bestuur voor te leggen; 

i) de voor de Autoriteit geldende 

ontwerpen van financiële regels op te 

stellen en aan de raad van bestuur voor te 

leggen; 

j) de ontwerpverklaring van de 

geraamde inkomsten en uitgaven voor de 

Autoriteit op te stellen en de begroting van 

de Autoriteit uit te voeren; 

j) als onderdeel van het enig 

programmeringsdocument van de 

Autoriteit de ontwerpverklaring van de 

geraamde inkomsten en uitgaven voor de 

Autoriteit op te stellen en de begroting van 

de Autoriteit uit te voeren; 

 j bis) beslissingen te nemen op het 

gebied van personeelsbeheer 

overeenkomstig de in artikel 19, lid 2, 

bedoelde beslissing; 

 j ter) beslissingen te nemen over de 

interne structuren van de Autoriteit, zo 

nodig met inbegrip van het laten 

waarnemen van functies die het dagelijks 

beheer van de Autoriteit kunnen omvatten 

en, waar nodig, de wijziging daarvan, 

rekening houdend met de behoeften in 

verband met de activiteiten van de 

Autoriteit en een gezond 



 

RR\1170122NL.docx 59/263 PE623.718v02-00 

 NL 

begrotingsbeheer; 

 j quater) samen te werken met 

andere agentschappen van de Unie, en 

samenwerkingsovereenkomsten met die 

agentschappen te sluiten; 

k) de door de raad van bestuur 

vastgestelde maatregelen uit te voeren om 

te voldoen aan de verplichtingen inzake 

gegevensbescherming van Verordening 

(EG) nr. 45/2001. 

k) de door de raad van bestuur 

overeenkomstig Verordening (EG) 

nr. 45/2001 vastgestelde maatregelen uit te 

voeren. 

 k bis) de door de stakeholdergroep 

ingediende adviezen te beoordelen en die 

beoordeling voor te leggen aan de raad 

van bestuur, daarin in het bijzonder 

vermeldend of die beoordeling van invloed 

is geweest op het ontwerp van het enig 

programmeringsdocument; 

5. De uitvoerend directeur beslist of 

het noodzakelijk is een of meer 

personeelsleden in een of meer lidstaten te 

vestigen. Alvorens te beslissen een 

plaatselijk kantoor te openen, vraagt de 

uitvoerend directeur de toestemming van 

de Commissie, de raad van bestuur en de 

betrokken lidstaat/lidstaten. In het besluit 

wordt het bereik van de activiteiten van het 

plaatselijk kantoor zodanig gespecificeerd 

dat onnodige kosten en een verdubbeling 

van de administratieve taken van de 

Autoriteit worden vermeden. Het kan 

nodig zijn een vestigingsovereenkomst met 

de betrokken lidstaat/lidstaten te sluiten. 

5. De uitvoerend directeur beslist of 

het noodzakelijk is een of meer 

personeelsleden in een of meer lidstaten te 

vestigen alsook een verbindingsbureau in 

Brussel op te richten om de 

samenwerking van de Autoriteit met de 

relevante instellingen en organen van de 

Unie te bevorderen. Alvorens te beslissen 

een plaatselijk kantoor te openen, vraagt de 

uitvoerend directeur de toestemming van 

de Commissie, de raad van bestuur en de 

betrokken lidstaat/lidstaten. In het besluit 

wordt het bereik van de activiteiten van het 

plaatselijk kantoor zodanig gespecificeerd 

dat onnodige kosten en een verdubbeling 

van de administratieve taken van de 

Autoriteit worden vermeden. Het kan 

nodig zijn een vestigingsovereenkomst met 

de betrokken lidstaat/lidstaten te sluiten. 

 

Amendement 80 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De stakeholdergroep kan met name 

advies aan de Autoriteit verlenen over 

2. De stakeholdergroep wordt van 

tevoren gebriefd en kan: 
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zaken met betrekking tot de toepassing en 

de handhaving van het recht van de Unie 

op gebieden die onder deze verordening 

vallen. 

 a) toezicht houden op de uitvoering 

van de strategie en aanbevelingen doen 

voor een doeltreffender functioneren van 

de Autoriteit; 

 b) op verzoek van de Autoriteit of op 

eigen initiatief advies aan de Autoriteit 

verlenen over de in artikel 11 bedoelde 

analysen en risicobeoordelingen met 

betrekking tot grensoverschrijdende 

arbeidsmobiliteit; 

 c) op verzoek van de Autoriteit of op 

eigen initiatief advies aan de Autoriteit 

verlenen over zaken met betrekking tot de 

toepassing en de handhaving van het recht 

van de Unie op gebieden die onder deze 

verordening vallen; 

 d) advies geven over het in artikel 19 

bedoelde ontwerp van geconsolideerd 

jaarverslag over de activiteiten van de 

Autoriteit, voordat het wordt ingediend; 

 e) advies geven over het in artikel 25 

bedoelde ontwerp van het enig 

programmeringsdocument van de 

Autoriteit, voordat het bij de Commissie 

ter advies wordt ingediend; 

 f) geraadpleegd worden met 

betrekking tot de in artikel 32 bedoelde 

evaluaties van de uitvoerend directeur. 

 

Amendement 81 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De stakeholdergroep wordt door de 

uitvoerend directeur voorgezeten en komt 

ten minste tweemaal per jaar samen op 

initiatief van de uitvoerend directeur of op 

verzoek van de Commissie. 

3. De stakeholdergroep kiest een 

voorzitter onder zijn leden en komt ten 

minste tweemaal per jaar samen met 

regelmatige tussenpozen en zo nodig op 

verzoek van de Commissie of een 
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meerderheid van zijn leden. 

 

Amendement 82 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De stakeholdergroep bestaat uit zes 

vertegenwoordigers van de sociale partners 

op het niveau van de Unie die in gelijke 

mate de vakbonden en de 

werkgeversorganisaties 

vertegenwoordigen, en twee 

vertegenwoordigers van de Commissie. 

4. De stakeholdergroep bestaat uit 

twee vertegenwoordigers van de 

Commissie en tien vertegenwoordigers van 

de sociale partners op het niveau van de 

Unie die in gelijke mate de vakbonden en 

de werkgeversorganisaties 

vertegenwoordigen, met inbegrip van 

erkende sectorale sociale partners in de 

Unie die sectoren vertegenwoordigen die 

in het bijzonder te maken hebben met 

kwesties in verband met arbeidsmobiliteit. 

 

Amendement  83 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 6 bis. De stakeholdergroep kan 

deskundigen of relevante internationale 

organisaties voor zijn vergaderingen 

uitnodigen. 

 

Amendement  84 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. De Autoriteit maakt de adviezen 

van de stakeholdergroep en de resultaten 

van haar raadplegingen openbaar, behalve 

als vertrouwelijkheid vereist is. 

7. De Autoriteit maakt de adviezen en 

de aanbevelingen van de stakeholdergroep 

en de resultaten van haar raadplegingen 

openbaar, behalve als vertrouwelijkheid 

vereist is. 
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Amendement  85 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 25 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Rekening houdend met de 

richtsnoeren van de Commissie stelt de 

uitvoerend directeur jaarlijks 

overeenkomstig Gedelegeerde Verordening 

(EU) nr. 1271/2013 van de Commissie73 

een ontwerp van het enig 

programmeringsdocument op met vooral 

de meerjarige en jaarlijkse programmering. 

1. Rekening houdend met de 

richtsnoeren van de Commissie stelt de 

uitvoerend directeur jaarlijks 

overeenkomstig Gedelegeerde Verordening 

(EU) nr. 1271/2013 van de Commissie73 

een ontwerp van het enig 

programmeringsdocument op met vooral 

de meerjarige en jaarlijkse programmering, 

nadat dit eerst voor advies aan de 

stakeholdergroep is voorgelegd. 

__________________ __________________ 

73 Gedelegeerde Verordening (EU) 

nr. 1271/2013 van de Commissie van 

30 september 2013 houdende de financiële 

kaderregeling van de organen, bedoeld in 

artikel 208 van Verordening (EU, 

Euratom) nr. 966/2012 van het Europees 

Parlement en de Raad (PB L 328 van 

7.12.2013, blz. 42). 

73 Gedelegeerde Verordening (EU) 

nr. 1271/2013 van de Commissie van 

30 september 2013 houdende de financiële 

kaderregeling van de organen, bedoeld in 

artikel 208 van Verordening (EU, 

Euratom) nr. 966/2012 van het Europees 

Parlement en de Raad (PB L 328 van 

7.12.2013, blz. 42). 

 

Amendement  86 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De uitvoerend directeur stelt 

jaarlijks een voorlopige ontwerpraming op 

van de inkomsten en uitgaven van de 

Autoriteit voor het volgende begrotingsjaar 

– met inbegrip van de personeelsformatie – 

en stuurt die naar de raad van bestuur. 

1. De uitvoerend directeur stelt 

jaarlijks een voorlopige ontwerpraming op 

van de inkomsten en uitgaven van de 

Autoriteit voor het volgende begrotingsjaar 

– met inbegrip van de personeelsformatie – 

en stuurt die naar de raad van bestuur. 

Wanneer door instellingen van de Unie of 

uit hoofde van wetgeving van de Unie 

nieuwe taken aan de Autoriteit worden 

toegewezen, wordt hiermee rekening 

gehouden bij de programmering van 
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financiële en andere middelen. 

 

Amendement  87 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Het voorontwerp van raming is gebaseerd 

op de gedetailleerde doelstellingen en de 

verwachte resultaten van het jaarlijkse 

werkprogramma als bedoeld in artikel 25, 

lid 3, en houdt rekening met de financiële 

middelen die nodig zijn voor het 

verwezenlijken van die doelstellingen en 

resultaten, in overeenstemming met het 

beginsel van resultaatgericht begroten. 

 

Amendement  88 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De Commissie stuurt de 

ontwerpraming samen met het ontwerp van 

de algemene begroting van de Unie naar de 

begrotingsautoriteit. 

4. De Commissie stuurt de 

ontwerpraming, samen met het ontwerp 

van algemene begroting van de Unie, naar 

de begrotingsautoriteit, waarbij de 

begrotingslijn van de Autoriteit duidelijk 

wordt vermeld. De Commissie informeert 

ook het Europees Parlement over de 

ontwerpraming. 

Motivering 

Gezien de steeds strakkere termijnen kunnen de procedurele werkzaamheden van andere 

instellingen worden verbeterd als begrotingsramingen in een eerder stadium worden 

meegedeeld. 

 

Amendement  89 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 28 – lid 2 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. In alle omstandigheden is het 

beginsel van goed financieel beheer van 

toepassing. 

 

Amendement  90 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 30 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De financiële regels die op de Autoriteit 

van toepassing zijn, worden door de raad 

van bestuur vastgesteld na raadpleging van 

de Commissie. Zij mogen niet afwijken 

van Gedelegeerde Verordening (EU) 

nr. 1271/2013, tenzij dat specifiek voor het 

functioneren van de Autoriteit vereist is en 

de Commissie vooraf toestemming heeft 

verleend. 

De financiële regels die op de Autoriteit 

van toepassing zijn, worden door de raad 

van bestuur vastgesteld na raadpleging van 

de Commissie. Zij mogen niet afwijken 

van Gedelegeerde Verordening (EU) 

nr. 1271/2013, tenzij dat specifiek voor het 

functioneren van de Autoriteit vereist is en 

de Commissie vooraf toestemming heeft 

verleend. Er wordt alles aan gedaan om 

ervoor te zorgen dat de toepassing van de 

voorschriften in verhouding staat tot de 

omvang en de begroting van de Autoriteit, 

zodat buitensporige lasten worden 

vermeden, maar er wel sprake blijft van 

goed financieel beheer. 

 

Amendement 91 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 32 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 32 Artikel 32 

Uitvoerend directeur Uitvoerend directeur 

1. De uitvoerend directeur wordt in 

dienst genomen als tijdelijk functionaris 

van de Autoriteit overeenkomstig artikel 2, 

onder a), van de regeling welke van 

toepassing is op de andere personeelsleden. 

1. De uitvoerend directeur wordt in 

dienst genomen als tijdelijk functionaris 

van de Autoriteit overeenkomstig artikel 2, 

onder a), van de regeling welke van 

toepassing is op de andere personeelsleden. 

2. De uitvoerend directeur wordt na 

een open en transparante 

2. De uitvoerend directeur wordt door 

de raad van bestuur benoemd uit een lijst 
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selectieprocedure door de raad van bestuur 

benoemd uit een lijst van door de 

Commissie voorgestelde kandidaten. 

van door de Commissie voorgestelde 

kandidaten, na een open en transparante 

selectieprocedure waarmee een strenge 

beoordeling van de kandidaten en een 

grote mate van onafhankelijkheid wordt 

verzekerd. Voor zijn of haar benoeming 

wordt de geselecteerde kandidaat verzocht 

voor de bevoegde commissie van het 

Europees Parlement een verklaring te 

komen afleggen en vragen van de 

parlementsleden te beantwoorden. Deze 

gedachtewisseling mag de benoeming niet 

onnodig vertragen.  

3. Voor het sluiten van de 

overeenkomst met de uitvoerend directeur 

wordt de Autoriteit vertegenwoordigd door 

de voorzitter van de raad van bestuur. 

3. Voor het sluiten van de 

overeenkomst met de uitvoerend directeur 

wordt de Autoriteit vertegenwoordigd door 

de voorzitter van de raad van bestuur. 

4. De ambtstermijn van de uitvoerend 

directeur bedraagt vijf jaar. Aan het einde 

van die termijn voert de Commissie een 

beoordeling uit waarbij rekening wordt 

gehouden met een evaluatie van de 

prestaties van de uitvoerend directeur en 

met de toekomstige taken en uitdagingen 

van de Autoriteit. 

4. De ambtstermijn van de uitvoerend 

directeur bedraagt vijf jaar. Uiterlijk zes 

maanden voor het einde van die termijn 

voert de Commissie een beoordeling uit 

waarbij rekening wordt gehouden met een 

evaluatie van de prestaties van de 

uitvoerend directeur en met de toekomstige 

taken en uitdagingen van de Autoriteit. 

5. Op grond van een voorstel van de 

Commissie – dat rekening houdt met de in 

lid 4 bedoelde beoordeling – kan de raad 

van bestuur de ambtstermijn van de 

uitvoerend directeur eenmaal verlengen 

met hoogstens vijf jaar. 

5. De raad van bestuur kan, op eigen 

initiatief of op grond van een voorstel van 

de Commissie – dat rekening houdt met de 

in lid 4 bedoelde beoordeling – de 

ambtstermijn van de uitvoerend directeur 

eenmaal verlengen met hoogstens vijf jaar 

of de Commissie verzoeken een 

selectieprocedure voor een nieuwe 

uitvoerend directeur te beginnen.  

6. Een uitvoerend directeur van wie de 

ambtstermijn is verlengd, mag na afloop 

van beide termijnen niet deelnemen aan 

een andere selectieprocedure voor 

hetzelfde ambt. 

6. Een uitvoerend directeur van wie de 

ambtstermijn is verlengd, mag na afloop 

van de volledige termijn niet deelnemen 

aan een andere selectieprocedure voor 

hetzelfde ambt. 

7. De uitvoerend directeur kan 

uitsluitend uit zijn/haar ambt worden ontzet 

op grond van een besluit van de raad van 

bestuur op voorstel van de Commissie. 

7. De uitvoerend directeur kan 

uitsluitend uit zijn/haar functie worden 

ontzet op grond van een besluit van de raad 

van bestuur op eigen initiatief of op 

voorstel van de Commissie, op basis van 

een met redenen omklede beoordeling van 

zijn/haar functioneren als uitvoerend 
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directeur. 

8. De raad van bestuur neemt met een 

tweederdemeerderheid van de 

stemgerechtigde leden besluiten over de 

benoeming van de uitvoerend directeur, de 

verlenging van zijn/haar ambtstermijn of 

de ontzetting van de uitvoerend directeur 

uit zijn/haar ambt. 

8. De raad van bestuur neemt met een 

tweederdemeerderheid van de 

stemgerechtigde leden besluiten over de 

benoeming van de uitvoerend directeur, de 

verlenging van zijn/haar ambtstermijn of 

de ontzetting van de uitvoerend directeur 

uit zijn/haar ambt. 

 

Amendement  92 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 33 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De nationale 

verbindingsfunctionarissen zijn op grond 

van het nationale recht van hun lidstaten 

bevoegd om de betrokken autoriteiten om 

informatie te verzoeken. 

3. De nationale 

verbindingsfunctionarissen zijn op grond 

van het nationale recht van hun lidstaten 

bevoegd om de betrokken autoriteiten om 

alle relevante informatie te verzoeken en 

deze te ontvangen.  

 

Amendement 93 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 36 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 36 Artikel 36 

Talenregeling Talenregeling 

1. De bepalingen van Verordening nr. 

1 van de Raad1 zijn van toepassing op de 

Autoriteit. 

1. De bepalingen van Verordening nr. 

1 van de Raad1 zijn van toepassing op de 

Autoriteit. 

2. De voor het functioneren van de 

Autoriteit vereiste vertaaldiensten worden 

geleverd door het Vertaalbureau voor de 

organen van de Europese Unie. 

2. De voor het functioneren van de 

Autoriteit vereiste vertaaldiensten worden 

geleverd door het Vertaalbureau voor de 

organen van de Europese Unie of door 

andere vertaaldiensten indien dit 

gerechtvaardigd is. 

__________________ __________________ 

1 Verordening nr. 1 van 15 april 1958 tot 

regeling van het taalgebruik in de Europese 

1 Verordening nr. 1 van 15 april 1958 tot 

regeling van het taalgebruik in de Europese 
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Economische Gemeenschap (PB 17 van 

6.10.1958, blz. 385). 

Economische Gemeenschap (PB 17 van 

6.10.1958, blz. 385). 

 

Amendement 94 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 41 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Uiterlijk vijf jaar na de in artikel 51 

bedoelde datum – en daarna om de vijf jaar 

– beoordeelt de Commissie de prestaties 

van de Autoriteit ten aanzien van haar 

doelstellingen, mandaat en taken. Bij de 

evaluatie wordt met name nagegaan of het 

eventueel nodig is het mandaat van de 

Autoriteit te wijzigen – onder meer door 

voor meer synergieën en stroomlijning met 

op het gebied van werkgelegenheid en 

sociaal beleid actieve agentschappen te 

zorgen – en wat de financiële gevolgen van 

dergelijke wijzigingen zijn. 

1. Uiterlijk vier jaar na de in artikel 51 

bedoelde datum – en daarna om de vijf jaar 

– beoordeelt de Commissie de prestaties 

van de Autoriteit ten aanzien van haar 

doelstellingen, mandaat en taken. Bij de 

evaluatie wordt met name nagegaan of het 

eventueel nodig is het mandaat van de 

Autoriteit te wijzigen – onder meer door 

voor meer synergieën en stroomlijning met 

op het gebied van werkgelegenheid en 

sociaal beleid actieve agentschappen te 

zorgen – en wat de financiële gevolgen van 

dergelijke wijzigingen zijn. 

 

Amendement  95 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 43 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor zover noodzakelijk voor de 

verwezenlijking van de in deze 

verordening vastgestelde doelstellingen en 

onverminderd de respectieve 

bevoegdheden van de lidstaten en de 

instellingen van de Unie, kan de Autoriteit 

samenwerken met de nationale autoriteiten 

van derde landen waarop het toepasselijke 

recht van de Unie inzake arbeidsmobiliteit 

en coördinatie van de sociale zekerheid van 

toepassing is. 

Voor zover noodzakelijk voor de 

verwezenlijking van de in deze 

verordening vastgestelde doelstellingen en 

onverminderd de respectieve 

bevoegdheden van de lidstaten en de 

instellingen van de Unie, kan de Autoriteit 

samenwerken met de nationale autoriteiten 

van derde landen waarop het toepasselijke 

recht van de Unie inzake arbeidsmobiliteit 

en coördinatie van de sociale zekerheid van 

toepassing is alsmede met internationale 

organisaties die werkzaam zijn op 

terreinen die binnen het mandaat van de 

Autoriteit vallen. 
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Amendement  96 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 43 – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Autoriteit kan daartoe werkafspraken 

met de autoriteiten van derde landen 

maken, als de Commissie daarvoor vooraf 

toestemming verleent. Die afspraken 

brengen geen wettelijke verplichtingen 

voor de Unie en haar lidstaten mee. 

De Autoriteit kan daartoe werkafspraken 

met de autoriteiten van derde landen 

maken, als de Commissie en de raad van 

bestuur daarvoor vooraf toestemming 

verlenen. Die afspraken brengen geen 

wettelijke verplichtingen voor de Unie en 

haar lidstaten mee. 

Motivering 

Over een dergelijk belangrijk besluit dat van invloed is op alle activiteiten van de Autoriteit 

mag niet alleen door de Commissie worden beslist. Ook de lidstaten moeten hiervoor 

toestemming verlenen. 

 

Amendement 97 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 44 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De nodige afspraken over de 

accommodatie die de gastlidstaat ter 

beschikking van de Autoriteit moet stellen, 

en de specifieke regels die in de 

gastlidstaat gelden voor de uitvoerend 

directeur, de leden van de raad van bestuur, 

de personeelsleden van de Autoriteit en 

hun gezinsleden, worden vastgesteld in een 

vestigingsovereenkomst tussen de 

Autoriteit en de lidstaat waar de Autoriteit 

gevestigd is, die wordt gesloten na 

goedkeuring door de raad van bestuur en 

uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding 

van deze verordening. 

1. De nodige afspraken over de 

accommodatie die de gastlidstaat ter 

beschikking van de Autoriteit moet stellen, 

en de specifieke regels die in de 

gastlidstaat gelden voor de uitvoerend 

directeur, de leden van de raad van bestuur, 

de personeelsleden van de Autoriteit en 

hun gezinsleden, worden vastgesteld in een 

vestigingsovereenkomst tussen de 

Autoriteit en de lidstaat waar de Autoriteit 

gevestigd is, die moet worden gesloten na 

goedkeuring door de raad van bestuur en 

uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding 

van deze verordening.  

 

Amendement  98 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 46 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

[...] Schrappen 

 

Amendement  99 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 47 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

[...] Schrappen 

 

Amendement 100 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 49 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

[...] Schrappen 

 

Amendement 101 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 49 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 49 bis 

 Wijzigingen in Besluit (EU) 2016/344 

 Besluit (EU) 2016/344 wordt als volgt 

gewijzigd: 

 1) Aan artikel 2, lid 1, wordt het 

volgende punt c bis) toegevoegd: 

 "c bis) de uitvoerend directeur van de 

Europese Arbeidsautoriteit."; 

 2) In artikel 8, lid 1, wordt de derde 
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alinea vervangen door: 

 "Het bureau is belast met de 

voorbereiding en organisatie van de 

werkzaamheden van het platform, samen 

met een secretariaat, dat fungeert als het 

secretariaat van het platform, met 

inbegrip van het bureau en de 

werkgroepen. Het secretariaat wordt door 

de Europese Arbeidsautoriteit gevoerd."; 

 3) Artikel 9 wordt vervangen door: 

 "Artikel 9 

 Samenwerking 

 1. Het platform werkt doeltreffend 

samen met en voorkomt overlapping met 

de werkzaamheden van andere relevante 

deskundigengroepen en comités op het 

niveau van de Unie waarvan de 

activiteiten verband houden met 

zwartwerk, met name het Comité van hoge 

functionarissen van de arbeidsinspectie, 

de Administratieve Commissie voor de 

coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels, het netwerk van 

openbare diensten voor 

arbeidsvoorziening, het Comité voor de 

werkgelegenheid (EMCO), het Comité 

voor sociale bescherming (SPC) en de 

Werkgroep inzake administratieve 

samenwerking op het gebied van directe 

belastingen. Het platform nodigt de 

vertegenwoordigers van deze groepen en 

comités in voorkomend geval als 

waarnemers op zijn vergaderingen uit. 

Met het oog op efficiënter werken en 

grotere impact kunnen er gezamenlijke 

vergaderingen worden georganiseerd. 

 2. Het platform brengt een passende 

samenwerking met de Europese 

Arbeidsautoriteit, Eurofound en EU-

OSHA tot stand.". 

 

Amendement 102 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 50 – alinea 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Besluit 2009/17/EG en Besluit (EU) 

2016/344 worden ingetrokken. 

Besluit 2009/17/EG wordt ingetrokken. 

 

Amendement 103 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 50 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Verwijzingen naar Besluit 2009/17/EG en 

Besluit (EU) 2016/344 gelden als 

verwijzingen naar deze verordening. 

Verwijzingen naar Besluit 2009/17/EG 

gelden als verwijzingen naar deze 

verordening. 
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TOELICHTING 

De algemene doelstelling van deze verordening is om een Europese Arbeidsautoriteit op te 

richten om bij te dragen aan meer eerlijkheid op en vertrouwen in de interne markt. De 

Autoriteit moet de lidstaten helpen een doeltreffende toepassing van het recht van de Unie te 

garanderen op het gebied van arbeidsmobiliteit en de coördinatie van de sociale zekerheid. 

Het voorstel vormt een concrete vervolgstap om de Europese Pijler van sociale rechten verder 

in de praktijk te brengen. 

De rapporteur is een groot voorstander van dit initiatief. Volgens de Europese burgers is de 

vrijheid om in elke willekeurige lidstaat van de EU te kunnen wonen, werken, studeren en 

zakendoen, de meest gekoesterde verworvenheid van de EU. Ook hechten Europeanen veel 

waarde aan eerlijkheid, sociale bescherming en inclusie. Daarom moet de EU beide 

doelstellingen verwezenlijken en garanderen dat vrije mobiliteit zich ook vertaalt naar eerlijke 

mobiliteit, dat de rechten van werknemers in de hele EU worden gegarandeerd en beschermd, 

dat oneerlijke concurrentie tussen werknemers en bedrijven wordt voorkomen en dat sociale 

fraude en misbruik van het vrije verkeer wordt aangepakt. 

Om dit te kunnen bereiken, zijn in de eerste plaats duidelijke, eerlijke en strenge regels nodig. 

Dit is de afgelopen jaren een absolute prioriteit geweest en er is heel veel bereikt, met name 

met betrekking tot de richtlijn betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers, de 

handhavingsrichtlijn en het Europees Platform tegen zwartwerk. Op dit moment wordt nog 

steeds gewerkt aan de belangrijke voorstellen inzake het (vervoers)mobiliteitspakket en de 

coördinatie van socialezekerheidsstelsels. Er zijn betere regels nodig om een eerlijke 

arbeidsmarkt te kunnen garanderen. Maar regels zijn het papier waarop ze worden afgedrukt 

niet waard als ze niet naar behoren worden gehandhaafd. Nu Europeanen steeds mobieler 

worden – meer dan 17 miljoen burgers werken of wonen in een andere lidstaat dan die van 

hun nationaliteit – moet de grensoverschrijdende dimensie van handhaving worden versterkt. 

Voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker kondigde in zijn toespraak over 

de staat van de Unie 2017 zijn plannen aan voor de oprichting van een Europese 

Arbeidsautoriteit om ervoor te zorgen dat de EU-regels op het gebied van arbeidsmobiliteit 

eerlijk, simpel en doeltreffend worden uitgevoerd. Het is in zijn woorden "absurd dat we wel 

een bankautoriteit hebben die toezicht houdt op de normen voor het bankwezen, maar geen 

gemeenschappelijke arbeidsautoriteit die toeziet op eerlijkheid in de eengemaakte markt". 

De rapporteur is van mening dat er behoefte is aan een Autoriteit die een operationeel 

mandaat heeft, zich nadrukkelijk concentreert op handhaving en voldoende bevoegdheden 

heeft om haar doelstellingen te bereiken. 

Twee specifieke kwesties zijn van groot belang. Ten eerste, de behoefte aan een Autoriteit 

met een duidelijk gedefinieerde rol en een beperkt aantal taken. Het is van cruciaal belang dat 

de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk worden gebruikt op gebieden waar de 

Autoriteit de grootste toegevoegde waarde kan leveren. De Autoriteit moet met name waarde 

toevoegen op het gebied van handhaving. Daarom betwijfelt de rapporteur of het noodzakelijk 

en wenselijk is andere taken, zoals het verschaffen van informatie of verlenen van 

werkgelegenheidsdiensten, aan het mandaat van de Autoriteit toe te voegen. Het verbeteren 

van de toegang van personen en werkgevers, in het bijzonder het mkb, tot informatie over hun 

rechten en plichten op het gebied van arbeidsmobiliteit, vrij verkeer van diensten en de 
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coördinatie van de sociale zekerheid, is uiteraard van cruciaal belang om het volledige 

potentieel van de interne markt te kunnen benutten. Omwille van de efficiëntie en 

doeltreffendheid moet de verstrekking van betrouwbare, actuele en gemakkelijk toegankelijke 

informatie echter niet binnen het mandaat van de Autoriteit vallen, maar moet deze 

verantwoordelijkheid op nationaal of regionaal niveau liggen, waarbij specifieke bilaterale 

regelingen tussen lidstaten, bijvoorbeeld op het gebied van fiscale coördinatie, kunnen 

worden overwogen. Hiertoe moet de Commissie evalueren of het mogelijk is helpdesks of 

gecentraliseerde loketten te creëren of faciliteren voor bedrijven en werknemers die zich in 

grensoverschrijdende situaties bevinden. De Autoriteit moet zich op haar kerntaak richten: het 

versterken van de handhaving van het EU-recht en het ondersteunen van de lidstaten in dit 

kader. 

Ten tweede moet de Autoriteit over de middelen beschikken om in de praktijk daadwerkelijk 

een verschil te kunnen maken. Zij mag geen tandeloze tijger worden. De vrijwillige aard van 

de deelname van de autoriteiten van de lidstaten – zoals voorgesteld door de Commissie – is 

niet voldoende om dit te bereiken. De rapporteur heeft dit verslag ingediend met als doel het 

juiste evenwicht te vinden tussen de bevoegdheden van de lidstaten en het beginsel van 

subsidiariteit enerzijds en de behoefte aan een agentschap op EU-niveau dat daadwerkelijk de 

capaciteit heeft om de handhaving van de regels in de hele EU te verbeteren anderzijds. Dit 

betekent dat de autoriteiten van de lidstaten moeten deelnemen aan de voorgestelde onderling 

afgestemde of grensoverschrijdende inspecties en dat zij deelname alleen kunnen weigeren in 

uitzonderlijke en naar behoren gemotiveerde gevallen. 

De Europese Arbeidsautoriteit moet een efficiënt antwoord zijn op de punten van zorg wat 

betreft de naleving en een doeltreffende en efficiënte handhaving van de EU-regels, die het 

vertrouwen in en de eerlijkheid op de interne markt in gevaar brengen. Het is daarom van 

groot belang de grensoverschrijdende handhaving van het recht van de Unie op het gebied van 

arbeidsmobiliteit te verbeteren en misbruik aan te pakken om de rechten van mobiele werkers 

te kunnen beschermen, te garanderen dat bedrijven, in het bijzonder mkb-bedrijven, op een 

gelijk speelveld kunnen concurreren en ervoor te zorgen dat de burgers de interne markt en de 

vier vrijheden blijven steunen, zodat bonafide bedrijven en werknemers hun rechten kunnen 

uitoefenen en de kansen die de interne markt biedt, volledig kunnen benutten. 
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MINDERHEIDSADVIES 

Joëlle Mélin 

 

EUROPESE ARBEIDSAUTORITEIT 

 

 

De Franse delegatie van de Fractie Europa van Naties en Vrijheid distantieert zich van het 

werk dat is uitgevoerd aan dit dossier. Hiervoor baseert ze zich op de volgende argumenten: 

- deze nieuwe tekst is bedoeld om het gebrek of onvermogen van verschillende instrumenten, 

waaraan de Commissie zelf ook refereerde in haar toelichting, op te heffen door deze 

instrumenten voor meer efficiëntie samen te voegen 

- met de bundeling van zwakke instrumenten kunnen echter de doelstellingen die deze 

Autoriteit zich heeft gesteld niet beter worden verwezenlijkt dan als ze los van elkaar worden 

gebruikt 

- de huidige tekst kan dus alleen maar worden overwogen voor de korte termijn 

- bovendien beschikt de Autoriteit in deze vorm niet over de middelen om de grote 

uitdagingen aan te gaan die ze het hoofd wil bieden. 
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21.9.2018 

ADVIES VAN DE BEGROTINGSCOMMISSIE 

aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 

oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit 

(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)) 

Rapporteur voor advies: Jens Geier 

 

 

 

BEKNOPTE MOTIVERING 

De rapporteur is ingenomen met het voorstel van de Commissie voor een Europese 

Arbeidsautoriteit en beschouwt dit als een belangrijke stap in de verwezenlijking van de pijler 

van sociale rechten. Het Commissievoorstel is een goed uitgangspunt, maar de rapporteur stelt 

voor om meer bevoegdheden te verlenen aan de Autoriteit, zodat zij haar taken met succes kan 

uitvoeren en een nuttige aanvulling kan zijn op de bestaande structuren.  

Een nieuwe prioriteit moet zijn om de Autoriteit uitsluitend met nieuwe middelen te financieren, 

in plaats van de middelen bij bestaande programma's weg te halen. De Commissie stelt voor 70 

% van het budget van de Autoriteit te financieren door herschikking van kredieten van het EU-

programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI), in het kader van het lopende 

MFK. De Autoriteit heeft weliswaar soortgelijke taken, maar zal de eerste jaren toch vooral 

bezig zijn met het uitbouwen van de organisatie. Beleidsuitgaven voor sociale zaken mogen 

niet worden belemmerd, en daarom moet het budget van de Autoriteit worden gefinancierd met 

nieuwe middelen. 

Met betrekking tot de keuze van de vestigingsplaats verwijst de rapporteur naar de 

aanbevelingen van alle EU-instellingen om te kiezen voor een op efficiency en kostenbesparing 

gerichte benadering. Hij acht het hiertoe van essentieel belang dat de EU-instellingen een 

besluit nemen over de specifieke vestigingsplaats van de Autoriteit, en niet alleen over de 

lidstaat. 

De rapporteur stelt voor om de governancestructuur van de Autoriteit te baseren op de structuur 

van de bestaande agentschappen op het gebied van werkgelegenheid en sociale zaken, en dus 

de tripartiete bestuursstructuur voort te zetten. Om beleidssamenhang te verzekeren en 
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overlappingen in de taakverdeling te voorkomen, moet bijzondere aandacht uitgaan naar 

mogelijke synergieën en overlapping tussen de taken van Eurofound, Cedefop, ETF, EU-OSHA 

en de Autoriteit.  

Ten slotte presenteert de rapporteur ook een aantal amendementen die uiting geven aan vaste 

standpunten van de Begrotingscommissie, zoals de vertegenwoordiging van het Parlement in 

de raad van bestuur en meer flexibiliteit op het gebied van vertaaldiensten.   

 

AMENDEMENTEN 

De Begrotingscommissie verzoekt de bevoegde Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 bis) Het Agentschap moet proactief 

bijdragen tot nationale en EU-

inspanningen en daarbij zijn taken 

uitvoeren in nauwe samenwerking met de 

instellingen, organen, instanties en 

agentschappen van de Unie en de 

lidstaten, en daarbij dubbel werk 

vermijden, synergie en complementariteit 

bevorderen en aldus een betere 

coördinatie en budgettaire besparingen 

verwezenlijken. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Om op de hoogte te blijven van 

nieuwe trends, uitdagingen of lacunes op 

het gebied van arbeidsmobiliteit en de 

coördinatie van de sociale zekerheid, moet 

de Autoriteit een analytische en 

(15) Om op de hoogte te blijven van 

nieuwe trends, uitdagingen of lacunes op 

het gebied van arbeidsmobiliteit en de 

coördinatie van de sociale zekerheid, moet 

de Autoriteit een analytische en 
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risicobeoordelingscapaciteit ontwikkelen. 

Daarbij moeten studies en analysen van de 

arbeidsmarkt worden uitgevoerd, evenals 

collegiale toetsingen. De Autoriteit moet 

potentiële onevenwichtigheden in termen 

van vaardigheden en grensoverschrijdende 

arbeidsstromen monitoren, met inbegrip 

van de mogelijke effecten ervan voor de 

territoriale samenhang. De Autoriteit moet 

ook de in artikel 10 van Richtlijn 

2014/67/EU bedoelde risicobeoordeling 

ondersteunen. De Autoriteit moet zorgen 

voor synergieën en complementariteit met 

andere agentschappen, diensten of 

netwerken van de Unie. Daarbij moet 

onder meer worden gestreefd naar input 

van Solvit en soortgelijke diensten over 

steeds terugkerende problemen waarmee 

personen en bedrijven worden 

geconfronteerd bij de uitoefening van hun 

rechten op de gebieden binnen de 

werkingssfeer van de Autoriteit. De 

Autoriteit moet ook die activiteiten op het 

gebied van gegevensverzameling 

vergemakkelijken en stroomlijnen waarin 

de relevante wetgeving van de Unie binnen 

haar werkingssfeer voorziet. Dit brengt 

geen nieuwe rapportageverplichtingen voor 

de lidstaten mee. 

risicobeoordelingscapaciteit ontwikkelen. 

Daarbij moeten studies en analysen van de 

arbeidsmarkt worden uitgevoerd, evenals 

collegiale toetsingen. De Autoriteit moet 

potentiële onevenwichtigheden in termen 

van vaardigheden en grensoverschrijdende 

arbeidsstromen monitoren, met inbegrip 

van de mogelijke effecten ervan voor de 

territoriale samenhang. De Autoriteit moet 

ook de in artikel 10 van Richtlijn 

2014/67/EU bedoelde risicobeoordeling 

ondersteunen. De Autoriteit moet zorgen 

voor synergieën en complementariteit met 

andere agentschappen, diensten of 

netwerken van de Unie. Daarbij moet 

onder meer worden gestreefd naar nauwe 

samenwerking met Eurofound inzake 

arbeidsmarktanalyses en naar input van 

Solvit en soortgelijke diensten over steeds 

terugkerende problemen waarmee personen 

en bedrijven worden geconfronteerd bij de 

uitoefening van hun rechten op de 

gebieden binnen de werkingssfeer van de 

Autoriteit. De Autoriteit moet ook die 

activiteiten op het gebied van 

gegevensverzameling vergemakkelijken en 

stroomlijnen waarin de relevante 

wetgeving van de Unie binnen haar 

werkingssfeer voorziet. Dit brengt geen 

nieuwe rapportageverplichtingen voor de 

lidstaten mee. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) Om haar volledige autonomie en 

onafhankelijkheid te waarborgen moet de 

Autoriteit over een autonome begroting 

beschikken met inkomsten uit de algemene 

begroting van de Unie, eventuele 

vrijwillige financiële bijdragen van de 

lidstaten en eventuele bijdragen van derde 

landen die aan de werkzaamheden van de 

Autoriteit deelnemen. In uitzonderlijke en 

(24) Om haar volledige autonomie en 

onafhankelijkheid te waarborgen moet de 

Autoriteit over een autonome begroting 

beschikken met inkomsten uit de algemene 

begroting van de Unie, eventuele 

vrijwillige financiële bijdragen van de 

lidstaten en eventuele bijdragen van derde 

landen die aan de werkzaamheden van de 

Autoriteit deelnemen. Bij het opstellen van 
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naar behoren gemotiveerde gevallen moet 

de Autoriteit ook financiering in de vorm 

van delegatieovereenkomsten of ad-

hocsubsidies kunnen krijgen, evenals 

vergoedingen voor publicaties en eventuele 

andere door de Autoriteit verleende 

diensten. 

de begroting van de Autoriteit moet het 

beginsel van resultaatgericht begroten in 

acht worden genomen, met oog voor de 

doelstellingen van de Autoriteit en de 

verwachte resultaten van haar werk. In 

uitzonderlijke en naar behoren 

gemotiveerde gevallen moet de Autoriteit 

ook financiering in de vorm van 

delegatieovereenkomsten of ad-

hocsubsidies kunnen krijgen, evenals 

vergoedingen voor publicaties en eventuele 

andere door de Autoriteit verleende 

diensten. De bijdrage uit de begroting van 

de Unie mag niet ten kosten gaan van 

andere EU-programma's. 

Motivering 

Aangezien de Autoriteit de eerste jaren vooral bezig zal zijn met het uitbouwen van de 

organisatie, mogen de operationele activiteiten van bestaande programma's zoals EURES 

niet in het gedrang komen. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 28 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(28) De gastlidstaat waar de Autoriteit 

gevestigd is, moet de best mogelijke 

voorwaarden bieden voor het efficiënt 

functioneren van de Autoriteit. 

(28) De gastlidstaat waar de Autoriteit 

gevestigd is, moet de best mogelijke 

voorwaarden bieden voor het efficiënt 

functioneren van de Autoriteit. De 

Autoriteit dient nauw samen te werken 

met andere instellingen, agentschappen 

en organen van de Unie, met name met 

die welke in dezelfde lidstaat gevestigd 

zijn, om financiële besparingen te 

realiseren. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 28 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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 (28 bis) Bij de keuze van de 

vestigingsplaats van de Autoriteit moeten 

de bevoegdheden van het Parlement en de 

Raad als medewetgevers van de Unie ten 

volle worden geëerbiedigd, en moet 

rekening worden gehouden met de 

aanbevelingen van de interinstitutionele 

werkgroep over de middelen van de 

gedecentraliseerde agentschappen. 

Zoals bij de recente procedures voor de 

vaststelling van de vestigingsplaats van 

agentschappen van de Unie, moeten de 

EU-instellingen niet alleen 

overeenstemming bereiken over de 

lidstaat van vestiging van de Autoriteit, 

maar ook over de precieze plaats binnen 

deze lidstaat. 

Motivering 

Lo scopo è quello di evitare quanto successo in occasione della nuova ubicazione della sede 

dell'Agenzia Europea per i Medicinali, dove la procedura di assegnazione prevedeva la 

decisione mediante sorteggio - tra le offerte in situazione di parità - al termine della terza 

tornata di voto. In aggiunta, il Parlamento europeo non è stato coinvolto nel processo 

decisionale, nonostante le sue prerogative di co-legislatore e di primo garante del rispetto del 

principio democratico nell'Unione. La decisione, infatti, è stata presa a margine del 

Consiglio "Affari generali" e il Parlamento è stato meramente chiamato a confermarne la 

scelta mediante la procedura legislativa ordinaria. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 30 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(30) Binnen het kader van hun 

respectieve bevoegdheden moet de 

Autoriteit met andere agentschappen van 

de Unie – met name met de agentschappen 

op het gebied van werkgelegenheid en 

sociaal beleid – samenwerken, waarbij van 

hun deskundigheid wordt gebruikgemaakt 

en naar zoveel mogelijk synergieën wordt 

gestreefd: de Europese Stichting tot 

verbetering van de levens- en 

arbeidsomstandigheden (Eurofound), het 

Europees Centrum voor de ontwikkeling 

(30) Binnen het kader van hun 

respectieve bevoegdheden moet de 

Autoriteit met andere agentschappen van 

de Unie – met name met de agentschappen 

op het gebied van werkgelegenheid en 

sociaal beleid – samenwerken, waarbij van 

hun deskundigheid wordt gebruikgemaakt 

en naar zoveel mogelijk synergieën wordt 

gestreefd, dubbel werk wordt vermeden en 

aldus kosten worden bespaard: de 

Europese Stichting tot verbetering van de 

levens- en arbeidsomstandigheden 
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van de beroepsopleiding (Cedefop), het 

Europees Agentschap voor de veiligheid en 

de gezondheid op het werk (EU-OSHA), 

de Europese Stichting voor opleiding 

(ETF) en – bij de strijd tegen de 

georganiseerde misdaad en de 

mensenhandel – het Agentschap van de 

Europese Unie voor samenwerking op het 

gebied van rechtshandhaving (Europol) en 

het EU-Agentschap voor justitiële 

samenwerking in strafzaken (Eurojust). 

(Eurofound), het Europees Centrum voor 

de ontwikkeling van de beroepsopleiding 

(Cedefop), het Europees Agentschap voor 

de veiligheid en de gezondheid op het werk 

(EU-OSHA), de Europese Stichting voor 

opleiding (ETF) en – bij de strijd tegen de 

georganiseerde misdaad en de 

mensenhandel – het Agentschap van de 

Europese Unie voor samenwerking op het 

gebied van rechtshandhaving (Europol) en 

het EU-Agentschap voor justitiële 

samenwerking in strafzaken (Eurojust). 

Motivering 

Overeenkomstig de gemeenschappelijke aanpak moeten de agentschappen op het gebied van 

werkgelegenheid en arbeidsmarkt op doeltreffende wijze gebruikmaken van de beperkte 

beschikbare middelen, door te streven naar synergieën en overlappingen in hun respectieve 

activiteiten te voorkomen. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) overeenkomstig de artikelen 6 en 7 

bevordert zij de toegang van personen en 

werkgevers tot informatie over rechten en 

plichten in grensoverschrijdende situaties 

en de toegang tot diensten op het gebied 

van grensoverschrijdende 

arbeidsmobiliteit; 

a) overeenkomstig de artikelen 6 en 7 

bevordert zij de toegang van personen en 

sociale partners tot informatie over rechten 

en plichten in grensoverschrijdende 

situaties en de toegang tot diensten op het 

gebied van grensoverschrijdende 

arbeidsmobiliteit; 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 – letter g bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 g bis) zij bevordert de samenwerking en 

coördinatie op Unieniveau tussen de 

lidstaten, de instellingen, agentschappen 

en organen van de Unie teneinde 

financiële besparingen te realiseren, 
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dubbel werk te vermijden en synergie en 

complementariteit te bevorderen wat hun 

activiteiten betreft. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 – letter g bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 g bis) zij houdt toezicht op de 

programma's van de lidstaten voor 

vrijwillige terugkeer ter ondersteuning 

van personen die naar hun land van 

herkomst willen terugkeren nadat zij 

grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit 

hebben bedreven. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – alinea 1 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) verstrekt de Autoriteit relevante 

informatie over de rechten en plichten van 

personen bij grensoverschrijdende 

arbeidsmobiliteit; 

a) verstrekt de Autoriteit relevante 

informatie over de rechten en plichten van 

personen bij grensoverschrijdende 

arbeidsmobiliteit, met inbegrip van 

informatie over hun sociale rechten zoals 

administratieve diensten, 

arbeidsbemiddeling, gezondheidszorg en 

huisvesting; 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – alinea 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) verstrekt de Autoriteit relevante 

informatie aan werkgevers over 

arbeidsvoorschriften en de levens- en 

arbeidsvoorwaarden voor werknemers – 

c) verstrekt de Autoriteit relevante 

informatie aan de sociale partners over 

arbeidsvoorschriften en de levens- en 

arbeidsvoorwaarden voor werknemers – 
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met inbegrip van gedetacheerde 

werknemers – bij grensoverschrijdende 

arbeidsmobiliteit; 

met inbegrip van gedetacheerde 

werknemers – bij grensoverschrijdende 

arbeidsmobiliteit; 

Motivering 

De Autoriteit moet de relevante informatie zowel aan werkgevers als aan 

werknemersorganisaties verstrekken. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 – alinea 2 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) in samenwerking met de nationale 

autoriteiten, adviesdiensten te 

ondersteunen en te financieren voor 

werknemers die werk zoeken of werken 

buiten hun land van herkomst. 

Motivering 

De Autoriteit moet de bevoegdheid hebben om werknemers niet alleen te informeren, maar 

ook te adviseren. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Indien een nationale autoriteit niet 

binnen de door de Autoriteit gestelde 

termijn op een verzoek reageert, stelt zij 

de Autoriteit in kennis van de redenen 

hiervoor. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 3 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De Autoriteit brengt op gezette 

tijden verslag van haar bevindingen uit bij 

de Commissie en rechtstreeks bij de 

betrokken lidstaten en zij stelt mogelijke 

maatregelen voor om de vastgestelde 

tekortkomingen te verhelpen. 

3. De Autoriteit dient halfjaarlijkse 

verslagen van haar bevindingen in bij de 

Commissie en rechtstreeks bij de betrokken 

lidstaten en zij stelt mogelijke maatregelen 

voor om de vastgestelde tekortkomingen te 

verhelpen. Deze verslagen worden 

openbaar gemaakt. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Autoriteit stelt in voorkomend geval 

samenwerkingsregelingen vast met andere 

gedecentraliseerde agentschappen van de 

Unie. 

De Autoriteit stelt in voorkomend geval 

samenwerkingsregelingen vast met andere 

gedecentraliseerde agentschappen van de 

Unie, met name Eurofound, Cedefop, 

EU‑ OSHA en ETF, om met het oog op 

kostenefficiëntie te komen tot een betere 

coördinatie, synergieën te bevorderen en 

overlappingen tussen hun respectieve 

activiteiten te voorkomen. 

Motivering 

Overeenkomstig de gemeenschappelijke aanpak moeten de agentschappen op het gebied van 

werkgelegenheid en arbeidsmarkt op doeltreffende wijze gebruikmaken van de beperkte 

beschikbare middelen, door te streven naar synergieën en overlappingen in hun respectieve 

activiteiten te voorkomen. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De raad van bestuur bestaat uit één 

hooggeplaatste vertegenwoordiger van elke 

lidstaat en twee vertegenwoordigers van de 

Commissie, die allen stemrecht hebben. 

1. De raad van bestuur bestaat uit één 

hooggeplaatste vertegenwoordiger van elke 

lidstaat, één vertegenwoordiger van de 

werkgeversorganisaties van elke lidstaat, 

één vertegenwoordiger van de 

werknemersorganisaties van elke lidstaat, 
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twee vertegenwoordigers van de 

Commissie en één vertegenwoordiger 

aangewezen door het Europees 

Parlement, die allen stemrecht hebben. 

Motivering 

Het amendement wil voor de Autoriteit dezelfde bestuursstructuur instellen als voor de 

bestaande agentschappen op het gebied van de arbeidsmarkt, en het democratisch toezicht 

verbeteren door ook te voorzien in een door het Europees Parlement aangewezen 

vertegenwoordiger. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis. Vier vertegenwoordigers, te weten 

één voor elk van de agentschappen 

Eurofound, Cedefop, EU-OSHA en ETF, 

kunnen als waarnemer aan de 

vergaderingen van de raad van bestuur 

deelnemen.  

Motivering 

Dit amendement beoogt een betere coördinatie tussen de agentschappen op het gebied van 

werkgelegenheid en arbeidsmarkt. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 25 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Rekening houdend met de 

richtsnoeren van de Commissie stelt de 

uitvoerend directeur jaarlijks 

overeenkomstig Gedelegeerde Verordening 

(EU) nr. 1271/2013 van de Commissie73 

een ontwerp van het enig 

programmeringsdocument op met vooral 

de meerjarige en jaarlijkse programmering. 

1. Rekening houdend met de 

richtsnoeren van de Commissie en met de 

aanbevelingen van de interinstitutionele 

werkgroep over de middelen van de 

gedecentraliseerde agentschappen stelt de 

uitvoerend directeur jaarlijks 

overeenkomstig Gedelegeerde Verordening 

(EU) nr. 1271/2013 van de Commissie73 

een ontwerp van het enig 
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programmeringsdocument op met vooral 

de meerjarige en jaarlijkse programmering. 

__________________ __________________ 

73 Gedelegeerde Verordening (EU) 

nr. 1271/2013 van de Commissie van 

30 september 2013 houdende de financiële 

kaderregeling van de organen, bedoeld in 

artikel 208 van Verordening (EU, 

Euratom) nr. 966/2012 van het Europees 

Parlement en de Raad (PB L 328 van 

7.12.2013, blz. 42). 

73 Gedelegeerde Verordening (EU) 

nr. 1271/2013 van de Commissie van 

30 september 2013 houdende de financiële 

kaderregeling van de organen, bedoeld in 

artikel 208 van Verordening (EU, 

Euratom) nr. 966/2012 van het Europees 

Parlement en de Raad (PB L 328 van 

7.12.2013, blz. 42). 

Motivering 

Bij de vaststelling van haar programmeringsdocument houdt de Autoriteit terdege rekening 

met de aanbevelingen van de interinstitutionele werkgroep over de middelen van de 

gedecentraliseerde agentschappen. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 – lid 1 – alinea 1 (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Het voorontwerp van raming stoelt op de 

gedetailleerde doelstellingen en de 

verwachte resultaten van het jaarlijkse 

werkprogramma als bedoeld in artikel 25, 

lid 3, en houdt rekening met de financiële 

middelen die nodig zijn voor het 

verwezenlijken van die doelstellingen en 

resultaten, in overeenstemming met het 

beginsel van resultaatgericht begroten. 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 36 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De voor het functioneren van de 

Autoriteit vereiste vertaaldiensten worden 

geleverd door het Vertaalbureau voor de 

organen van de Europese Unie. 

2. De voor het functioneren van de 

Autoriteit vereiste vertaaldiensten worden 

geleverd door het Vertaalbureau voor de 

organen van de Europese Unie of andere 

verrichters van vertaaldiensten in 
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overeenstemming met de 

aanbestedingsregels en binnen de grenzen 

van de toepasselijke financiële regels. 

Motivering 

Het voorgestelde amendement heeft tot doel het agentschap te voorzien van enige flexibiliteit 

op het gebied van vertaaldiensten. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 38 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Om fraude, corruptie en andere 

onwettige activiteiten overeenkomstig 

Verordening (EG) nr. 883/2013 beter te 

kunnen bestrijden, treedt de Autoriteit 

uiterlijk zes maanden nadat zij 

operationeel is geworden, toe tot het 

Interinstitutioneel Akkoord van 25 mei 

1999 betreffende de interne onderzoeken 

verricht door OLAF en stelt zij op basis 

van het model in de bijlage bij dat akkoord 

passende voorschriften op voor al haar 

werknemers. 

1. Om fraude, corruptie en andere 

onwettige activiteiten overeenkomstig 

Verordening (EG) nr. 883/2013 beter te 

kunnen bestrijden, treedt de Autoriteit 

nadat zij operationeel is geworden, toe tot 

het Interinstitutioneel Akkoord van 25 mei 

1999 betreffende de interne onderzoeken 

verricht door OLAF en stelt zij op basis 

van het model in de bijlage bij dat akkoord 

passende voorschriften op voor al haar 

werknemers. 

Motivering 

Een overgangsperiode van zes maanden is hier overbodig. 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 44 – lid 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Teneinde financiële besparingen te 

realiseren, werkt de Autoriteit nauw 

samen met andere instellingen, 

agentschappen en organen van de Unie, 

in het bijzonder die welke op dezelfde 

plaats gevestigd zijn.  
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11.10.2018 

ADVIES VAN DE COMMISSIE VERVOER EN TOERISME 

aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 

oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit 

(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)) 

Rapporteur voor advies: Karima Delli 

 

 

 

 

AMENDEMENTEN 

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de bevoegde Commissie werkgelegenheid en 

sociale zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Titel 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voorstel voor een VERORDENING VAN 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 

RAAD tot oprichting van een Europese 

Arbeidsautoriteit 

Voorstel voor een VERORDENING VAN 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 

RAAD tot oprichting van een Europees 

Arbeidsagentschap  

(Voor de EER en Zwitserland relevante 

tekst) 

(Voor de EER en Zwitserland relevante 

tekst) 

 

Amendement  2 
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Voorstel voor een verordening 

Visum 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Gezien het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie, en met name 

artikel 46, artikel 48, artikel 53, lid 1, 

artikel 62 en artikel 91, lid 1, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie, en met name de 

artikelen 46 en 48, 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Krachtens artikel 3 VEU zet de 

Unie zich in voor een sociale 

markteconomie met een groot 

concurrentievermogen die gericht is op 

volledige werkgelegenheid en sociale 

vooruitgang, en bevordert zij sociale 

rechtvaardigheid en bescherming. 

Overeenkomstig artikel 9 VWEU houdt de 

Unie bij de bepaling en de uitvoering van 

haar beleid en optreden rekening met de 

eisen in verband met, onder andere, de 

bevordering van een hoog niveau van 

werkgelegenheid, de waarborging van een 

adequate sociale bescherming, de 

bestrijding van sociale uitsluiting alsmede 

een hoog niveau van onderwijs, opleiding 

en bescherming van de volksgezondheid. 

(2) Krachtens artikel 3 VEU zet de 

Unie zich in voor een sociale 

markteconomie met een groot 

concurrentievermogen die gericht is op 

volledige werkgelegenheid en sociale 

vooruitgang, en bevordert zij sociale 

rechtvaardigheid en bescherming. 

Overeenkomstig artikel 9 VWEU houdt de 

Unie bij de bepaling en de uitvoering van 

haar beleid en optreden rekening met de 

eisen in verband met, onder andere, de 

bevordering van een hoog niveau van 

werkgelegenheid, de waarborging van een 

adequate sociale bescherming, de 

bestrijding van sociale uitsluiting alsmede 

een hoog niveau van onderwijs, opleiding 

en bescherming van de volksgezondheid. 

Krachtens artikel 5 VEU wordt de 

uitoefening van Uniebevoegdheden 

beheerst door de beginselen van 

subsidiariteit en evenredigheid. 

Motivering 

Het is belangrijk dat de beginselen van evenredigheid en subsidiariteit worden geëerbiedigd 

bij het vaststellen van de taken van het EAA. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 
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Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Er moet een Europese 

Arbeidsautoriteit (de "Autoriteit") worden 

opgericht met het oog op meer 

rechtvaardigheid en vertrouwen in de 

eengemaakte markt. Daartoe is het zaak dat 

de Autoriteit de lidstaten en de Commissie 

steunt bij het versterken van de toegang 

van personen en werkgevers tot informatie 

over hun rechten en plichten in het kader 

van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit 

en tot relevante diensten, de naleving van 

het recht van de Unie en de samenwerking 

tussen de lidstaten bevordert met het oog 

op de doeltreffende toepassing van het 

recht van de Unie op deze gebieden en 

bemiddelt en tot een oplossing bijdraagt als 

er zich grensoverschrijdende geschillen of 

verstoringen van de arbeidsmarkt 

voordoen. 

(5) Er moet een Europees 

Arbeidsagentschap (het "Agentschap") 

worden opgericht met het oog op meer 

rechtvaardigheid en vertrouwen in en de 

bevordering van het vrije verkeer van 

werknemers en diensten op de 

eengemaakte markt, waarbij de beginselen 

van evenredigheid en subsidiariteit 

moeten worden geëerbiedigd. Daartoe is 

het zaak dat het Agentschap de lidstaten en 

de Commissie steunt bij het versterken van 

de toegang van werknemers en werkgevers 

tot relevante en actuele informatie over 

hun rechten en plichten in het kader van 

grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit in 

alle lidstaten door middel van een EAA-

webportaal, alsook tot relevante diensten, 

en bij het bevorderen van de 

samenwerking tussen de lidstaten met het 

oog op de doeltreffende toepassing van het 

recht van de Unie op deze gebieden en 

bemiddelt en tot een oplossing bijdraagt als 

er zich grensoverschrijdende geschillen of 

verstoringen van de arbeidsmarkt 

voordoen. 

Motivering 

Het voornaamste doel van het oprichten van het Europees Arbeidsagentschap zou de 

bevordering van het vrije verkeer van werknemers op de eengemaakte markt moeten zijn. 

Om dat te bewerkstelligen, is het belangrijk om de toegang tot relevante informatie over 

grensoverschrijdende mobiliteit in alle EU-lidstaten te versterken. Dit kan worden bereikt 

door een actueel en toegankelijk EAA-webportaal op te zetten. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) De Autoriteit moet haar 

activiteiten uitvoeren op het gebied van 

grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en 

de coördinatie van de sociale zekerheid, 

(6) Het Agentschap moet zijn 

activiteiten uitvoeren op het gebied van 

grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en 

de coördinatie van de sociale zekerheid, 



 

RR\1170122NL.docx 93/263 PE623.718v02-00 

 NL 

met inbegrip van het vrije verkeer van 

werknemers, de detachering van 

werknemers en uiterst mobiele diensten. 

Zij moet ook de samenwerking tussen de 

lidstaten versterken bij de bestrijding van 

zwartwerk. Wanneer de Autoriteit bij de 

uitvoering van haar activiteiten 

onregelmatigheden – inclusief op 

gebieden van het recht van de Unie die 

buiten haar bevoegdheid vallen – 

vermoedt zoals de tewerkstelling van 

illegale onderdanen van derde landen of 

schendingen van de arbeidsvoorwaarden 

of de gezondheids- en 

veiligheidsvoorschriften, moet zij hierover 

verslag kunnen uitbrengen en in 

voorkomend geval met de Commissie, de 

bevoegde organen van de Unie en de 

nationale autoriteiten rond deze kwesties 

kunnen samenwerken. 

met inbegrip van het vrije verkeer van 

werknemers en diensten. Het Agentschap 

moet ook de samenwerking tussen de 

lidstaten versterken bij de bestrijding van 

zwartwerk en het gebruik van 

brievenbusmaatschappijen in de sector 

wegvervoer, wat heeft bijgedragen aan 

een verstoring van de 

concurrentieverhoudingen in de sector. 
Wanneer het Agentschap bij de uitvoering 

van zijn activiteiten onregelmatigheden 

vermoedt, moet het hierover verslag 

kunnen uitbrengen aan de Commissie en 

de nationale autoriteiten. 

 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) In bepaalde gevallen is 

sectorspecifieke wetgeving van de Unie 

vastgesteld om aan specifieke behoeften in 

bepaalde sectoren – zoals internationaal 

vervoer – te voldoen. De Autoriteit moet 

zich ook bezighouden met de 

grensoverschrijdende aspecten van de 

toepassing van dergelijke sectorspecifieke 

wetgeving van de Unie, met name 

Verordening (EG) nr. 561/2006 van het 

Europees Parlement en de Raad49, Richtlijn 

2006/22/EG van het Europees Parlement 

en de Raad50, Verordening (EG) 

nr. 1071/2009 van het Europees Parlement 

en de Raad51 en Richtlijn (tot wijziging van 

Richtlijn 2006/22/EG – COM(2017)278)52. 

(8) In bepaalde gevallen is 

sectorspecifieke wetgeving van de Unie 

vastgesteld om aan specifieke behoeften in 

bepaalde sectoren – zoals internationaal 

vervoer – te voldoen. Het Agentschap mag 

zich, met de voorafgaande toestemming 

van de betrokken lidstaat, bezighouden 

met de grensoverschrijdende aspecten van 

de toepassing van dergelijke 

sectorspecifieke wetgeving van de Unie, 

met name Verordening (EG) nr. 561/2006 

van het Europees Parlement en de Raad49, 

Richtlijn 2006/22/EG van het Europees 

Parlement en de Raad50, Verordening (EG) 

nr. 1071/2009 van het Europees Parlement 

en de Raad51 en Richtlijn (tot wijziging van 

Richtlijn 2006/22/EG – COM(2017)27852. 

_________________ _________________ 
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49 Verordening (EG) nr. 561/2006 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

15 maart 2006 tot harmonisatie van 

bepaalde voorschriften van sociale aard 

voor het wegvervoer, tot wijziging van 

Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) 

nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking 

van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de 

Raad (PB L 102 van 11.4.2006, blz. 1). 

49 Verordening (EG) nr. 561/2006 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

15 maart 2006 tot harmonisatie van 

bepaalde voorschriften van sociale aard 

voor het wegvervoer, tot wijziging van 

Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) 

nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking 

van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de 

Raad (PB L 102 van 11.4.2006, blz. 1). 

50 Richtlijn 2006/22/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 15 maart 2006 

inzake minimumvoorwaarden voor de 

uitvoering van de Verordeningen (EEG) 

nr. 3820/85 en (EEG) nr. 3821/85 van de 

Raad betreffende voorschriften van sociale 

aard voor het wegvervoer en tot intrekking 

van Richtlijn 88/599/EEG van de Raad 

(PB L 102 van 11.4.2006, blz. 35). 

50 Richtlijn 2006/22/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 15 maart 2006 

inzake minimumvoorwaarden voor de 

uitvoering van de Verordeningen (EEG) 

nr. 3820/85 en (EEG) nr. 3821/85 van de 

Raad betreffende voorschriften van sociale 

aard voor het wegvervoer en tot intrekking 

van Richtlijn 88/599/EEG van de Raad 

(PB L 102 van 11.4.2006, blz. 35). 

51 Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

21 oktober 2009 tot vaststelling van 

gemeenschappelijke regels betreffende de 

voorwaarden waaraan moet zijn voldaan 

om het beroep van wegvervoerondernemer 

uit te oefenen en tot intrekking van 

Richtlijn 96/26/EG van de Raad (PB L 300 

van 14.11.2009, blz. 51). 

51 Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

21 oktober 2009 tot vaststelling van 

gemeenschappelijke regels betreffende de 

voorwaarden waaraan moet zijn voldaan 

om het beroep van wegvervoerondernemer 

uit te oefenen en tot intrekking van 

Richtlijn 96/26/EG van de Raad (PB L 300 

van 14.11.2009, blz. 51). 

52 COM(2017)278 – Voorstel voor een 

richtlijn van het Europees Parlement en de 

Raad tot wijziging van Richtlijn 

2006/22/EG wat betreft de 

handhavingsvoorschriften en tot 

vaststelling van specifieke regels met 

betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en 

Richtlijn 2014/67/EU voor de 

terbeschikkingstelling van bestuurders in 

de wegvervoersector. 

52 COM(2017)278 – Voorstel voor een 

richtlijn van het Europees Parlement en de 

Raad tot wijziging van Richtlijn 

2006/22/EG wat betreft de 

handhavingsvoorschriften en tot 

vaststelling van specifieke regels met 

betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en 

Richtlijn 2014/67/EU voor de 

terbeschikkingstelling van bestuurders in 

de wegvervoersector. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) De personen die onder de (9) De personen die onder de 
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activiteiten van de Autoriteit vallen, 

moeten personen zijn die onderworpen zijn 

aan het recht van de Unie binnen het 

toepassingsgebied van deze verordening, 

met inbegrip van werknemers, 

zelfstandigen, werkzoekenden en 

economisch niet-actieve personen. Het 

betreft zowel burgers van de Unie als 

onderdanen van derde landen die legaal in 

de Unie verblijven – bijvoorbeeld 

gedetacheerde werknemers, houders van 

een Europese blauwe kaart, binnen een 

onderneming overgeplaatste personen of 

langdurig ingezeten – en hun gezinsleden. 

activiteiten van het Agentschap vallen, 

moeten personen zijn die onderworpen zijn 

aan het recht van de Unie binnen het 

toepassingsgebied van deze verordening, 

met inbegrip van werknemers, 

zelfstandigen, werkzoekenden en 

economisch niet-actieve personen. Het 

betreft zowel burgers van de Unie als 

onderdanen van derde landen die legaal in 

de Unie verblijven – bijvoorbeeld houders 

van een Europese blauwe kaart, binnen een 

onderneming overgeplaatste personen of 

langdurig ingezeten – en hun gezinsleden, 

zoals bepaald in de relevante 

rechtshandelingen van de Unie die hun 

verplaatsing binnen de Unie beheersen. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Om ervoor te zorgen dat ze van een 

eerlijke en doeltreffende interne markt 

kunnen profiteren, moet de Autoriteit de 

mogelijkheden voor personen en 

werknemers bevorderen om mobiel te zijn 

of diensten te verlenen en overal in de Unie 

mensen aan te werven. Dit houdt onder 

meer in dat de grensoverschrijdende 

mobiliteit van personen wordt bevorderd 

door de toegang tot diensten op het gebied 

van grensoverschrijdende mobiliteit te 

vergemakkelijken – bijvoorbeeld de 

grensoverschrijdende matching van 

vacatures, stages en leerlingplaatsen – en 

mobiliteitsregelingen te promoten – 

bijvoorbeeld "Je eerste Eures-baan" of 

"ErasmusPRO". De Autoriteit moet ook de 

transparantie van de informatie – onder 

meer over de rechten en plichten uit hoofde 

van het recht van de Unie – en de toegang 

tot diensten voor personen en werkgevers 

helpen verbeteren – in samenwerking met 

andere informatiediensten van de Unie, 

zoals Uw Europa - Advies – en ertoe 

(11) Om ervoor te zorgen dat ze volledig 

van een doeltreffende interne markt kunnen 

profiteren, moet het Agentschap de 

mogelijkheden voor werknemers en 

werkgevers bevorderen om mobiel te zijn 

of diensten te verlenen en overal in de Unie 

mensen aan te werven. Dit houdt onder 

meer in dat de grensoverschrijdende 

mobiliteit van personen wordt bevorderd 

door een toegankelijk webportaal te 

creëren met actuele en volledige 

informatie over de arbeidswetgeving en -

voorwaarden in alle lidstaten van de Unie, 

alsook de toegang tot diensten op het 

gebied van grensoverschrijdende mobiliteit 

te vergemakkelijken – bijvoorbeeld de 

grensoverschrijdende matching van 

vacatures, stages en leerlingplaatsen – en 

mobiliteitsregelingen te promoten – 

bijvoorbeeld "Je eerste Eures-baan" of 

"ErasmusPRO". Het Agentschap moet ook 

de transparantie van de informatie – onder 

meer over de rechten en plichten uit hoofde 

van het recht van de Unie – en de toegang 
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bijdragen dat ten volle wordt geprofiteerd 

van en voor consistentie wordt gezorgd 

met de portaalsite Uw Europa, die de 

ruggengraat van de toekomstige éne 

digitale toegangspoort zal vormen53. 

tot diensten voor personen en werkgevers 

helpen verbeteren – in samenwerking met 

andere informatiediensten van de Unie, 

zoals Uw Europa - Advies – en ertoe 

bijdragen dat ten volle wordt geprofiteerd 

van en voor consistentie wordt gezorgd 

met de portaalsite Uw Europa, die de 

ruggengraat van de toekomstige éne 

digitale toegangspoort zal vormen53. 

_________________ _________________ 

53 Verordening [Eén digitale toegangspoort 

– [COM(2017) 256] 

53 Verordening [Eén digitale toegangspoort 

– [COM(2017) 256] 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) De Autoriteit moet daartoe 

samenwerken met andere relevante 

initiatieven en netwerken van de Unie – 

met name het Europees netwerk van 

openbare diensten voor arbeidsvoorziening 

(ODA's)54, het European Enterprise 

Network55, het Border Focal Point56 en 

Solvit57 – en met relevante nationale 

diensten, zoals de in het kader van 

Richtlijn 2014/54/EU door de lidstaten 

aangewezen organen ter bevordering van 

gelijke behandeling en ter ondersteuning 

van werknemers in de Unie en hun 

familieleden en de in het kader van 

Richtlijn 2011/24/EU van het Europees 

Parlement en de Raad58 aangewezen 

nationale contactpunten om informatie 

over gezondheidszorg te verstrekken. De 

Autoriteit moet ook synergieën met de 

voorgestelde Europese e-kaart voor 

diensten59 onderzoeken, vooral wanneer de 

lidstaten ervoor kiezen verklaringen over 

gedetacheerde werknemers via het 

elektronisch platform in te dienen. De 

Autoriteit moet de Commissie vervangen 

bij het beheer van het bij Verordening (EU) 

2016/589 opgerichte Europees 

(12) Het Agentschap moet daartoe 

samenwerken met andere relevante 

initiatieven en netwerken van de Unie – 

met name het Europees netwerk van 

openbare diensten voor arbeidsvoorziening 

(ODA's)54, het European Enterprise 

Network55, het Border Focal Point56 en 

Solvit57 – en met bevoegde nationale 

diensten, zoals de in het kader van 

Richtlijn 2014/54/EU door de lidstaten 

aangewezen organen ter bevordering van 

gelijke behandeling en ter ondersteuning 

van werknemers in de Unie en hun 

familieleden en de in het kader van 

Richtlijn 2011/24/EU van het Europees 

Parlement en de Raad58 aangewezen 

nationale contactpunten om informatie 

over gezondheidszorg te verstrekken. Het 

Agentschap moet ook synergieën met de 

voorgestelde Europese e-kaart voor 

diensten59 onderzoeken, vooral wanneer de 

lidstaten ervoor kiezen verklaringen over 

gedetacheerde werknemers via het 

elektronisch platform in te dienen. Het 

Agentschap moet de Commissie vervangen 

bij het beheer van het bij Verordening (EU) 

2016/589 opgerichte Europees 
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coördinatiebureau van het Europees 

netwerk van diensten voor 

arbeidsvoorziening ("EURES"), met 

inbegrip van de vaststelling van de 

behoeften van de gebruikers en de 

vereisten voor de doeltreffendheid van het 

EURES-portaal en de bijbehorende IT-

diensten, maar met uitzondering van het 

verlenen van IT en de exploitatie en de 

ontwikkeling van de IT-infrastructuur, 

waarvoor de Commissie zelf zal blijven 

zorgen. 

coördinatiebureau van het Europees 

netwerk van diensten voor 

arbeidsvoorziening ("EURES"), met 

inbegrip van de vaststelling van de 

behoeften van de gebruikers en de 

vereisten voor de doeltreffendheid van het 

EURES-portaal en de bijbehorende IT-

diensten, maar met uitzondering van het 

verlenen van IT en de exploitatie en de 

ontwikkeling van de IT-infrastructuur, 

waarvoor de Commissie zelf zal blijven 

zorgen. 

_________________ _________________ 

54 Besluit nr. 573/2014/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 

15 mei 2014 betreffende nauwere 

samenwerking tussen openbare diensten 

voor arbeidsvoorziening (ODA's) 

(PB L 159 van 28.5.2014, blz. 32). 

54 Besluit nr. 573/2014/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 

15 mei 2014 betreffende nauwere 

samenwerking tussen openbare diensten 

voor arbeidsvoorziening (ODA's) 

(PB L 159 van 28.5.2014, blz. 32). 

55 European Enterprise Network, 

https://een.ec.europa.eu/ 

55 European Enterprise Network, 

https://een.ec.europa.eu/ 

56 Mededeling van de Commissie aan de 

Raad en het Europees Parlement, Groei en 

cohesie stimuleren in grensregio’s van de 

EU, COM(2017) 534. 

56 Mededeling van de Commissie aan de 

Raad en het Europees Parlement, Groei en 

cohesie stimuleren in grensregio’s van de 

EU, COM(2017) 534. 

57 Aanbeveling van de Commissie van 17 

september 2013 inzake de beginselen voor 

de werking van Solvit (PB L 249 van 

19.9.2011, blz. 10). 

57 Aanbeveling van de Commissie van 17 

september 2013 inzake de beginselen voor 

de werking van Solvit (PB L 249 van 

19.9.2011, blz. 10). 

58 Richtlijn 2011/24/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 9 maart 2011 

betreffende de toepassing van de rechten 

van patiënten bij grensoverschrijdende 

gezondheidszorg (PB L 88 van 4.4.2011, 

blz. 45). 

58 Richtlijn 2011/24/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 9 maart 2011 

betreffende de toepassing van de rechten 

van patiënten bij grensoverschrijdende 

gezondheidszorg (PB L 88 van 4.4.2011, 

blz. 45). 

59 COM(2016) 824 final en COM(2016) 

823 final.  

59 COM(2016) 824 final en COM(2016) 

823 final. 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Met het oog op een eerlijke, 

eenvoudige en doeltreffende toepassing 

(13) Met het oog op een niet-

discriminerende, evenredige, eerlijke, 
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van het recht van de Unie moet de 

Autoriteit de samenwerking en de tijdige 

uitwisseling van informatie tussen de 

lidstaten bevorderen. Samen met andere 

personeelsleden is het aan de nationale 

verbindingsfunctionarissen die binnen de 

Autoriteit werkzaam zijn, de naleving door 

de lidstaten van hun 

samenwerkingsverplichtingen te 

bevorderen, uitwisselingen tussen lidstaten 

met behulp van specifieke procedures te 

versnellen en voor links met andere 

krachtens het recht van de Unie opgerichte 

nationale verbindingsbureaus, organen en 

contactpunten te zorgen. De Autoriteit 

moet het gebruik van innovatieve 

methoden voor doeltreffende en efficiënte 

grensoverschrijdende samenwerking 

stimuleren – met inbegrip van 

elektronische instrumenten voor de 

uitwisseling van gegevens, zoals het 

systeem voor de elektronische uitwisseling 

van socialezekerheidsgegevens (EESSI) en 

het Informatiesysteem interne markt (IMI) 

– en bijdragen tot de verdere digitalisering 

van procedures en tot de verbetering van 

IT-instrumenten voor de uitwisseling van 

berichten tussen nationale autoriteiten. 

eenvoudige en doeltreffende toepassing 

van het recht van de Unie moet het 

Agentschap de samenwerking en de tijdige 

uitwisseling van informatie tussen de 

lidstaten bevorderen en verbeteren. Samen 

met andere personeelsleden is het aan de 

nationale verbindingsfunctionarissen die 

binnen het Agentschap werkzaam zijn, de 

naleving door de lidstaten van hun 

samenwerkingsverplichtingen te 

bevorderen, uitwisselingen tussen lidstaten 

met behulp van specifieke procedures te 

versnellen en voor links met andere 

krachtens het recht van de Unie opgerichte 

nationale verbindingsbureaus, organen en 

contactpunten te zorgen. Het Agentschap 

moet het gebruik van innovatieve 

methoden voor doeltreffende en efficiënte 

grensoverschrijdende samenwerking 

stimuleren – met inbegrip van 

elektronische instrumenten voor de 

uitwisseling van gegevens, zoals het 

systeem voor de elektronische uitwisseling 

van socialezekerheidsgegevens (EESSI) en 

het Informatiesysteem interne markt (IMI) 

– en bijdragen tot de verdere digitalisering 

van procedures en tot de verbetering van 

IT-instrumenten voor de uitwisseling van 

berichten tussen nationale autoriteiten. 

Voorts moet het Agentschap het gebruik 

van de volgende systemen voor de 

uitwisseling van informatie in de 

vervoersector aanmoedigen: i) het 

Europees Register van 

wegvervoerondernemingen (ERRU), tot 

stand gebracht krachtens 

Verordening (EG) nr. 1071/2009, om 

informatie die is opgenomen in nationale 

registers van vervoersondernemingen op 

doeltreffende en geharmoniseerde wijze 

uit te wisselen; en ii) het 

Informatiesysteem interne markt (IMI), 

tot stand gebracht krachtens Verordening 

(EU) nr. 1024/2012, dat lidstaten in staat 

stelt om een administratieve 

samenwerking tot stand te brengen en om 

gegevens en informatie uit te wisselen met 

betrekking tot verklaringen van 

terbeschikkingstelling. Om de naleving 
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van de wetgeving van de Unie te 

waarborgen, hebben nationale 

inspecteurs die verantwoordelijk zijn voor 

de wegcontroles rechtstreeks en in real 

time toegang tot beide systemen, via een 

elektronische applicatie die in alle 

lidstaten wordt gebruikt; Het Agentschap 

moet deze elektronische applicatie 

promoten. 

 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Om de lidstaten beter in staat te 

stellen grensoverschrijdende 

onregelmatigheden aan te pakken met 

betrekking tot het recht van de Unie dat 

onder haar bevoegdheden valt, moet de 

Autoriteit de nationale autoriteiten steunen 

bij het uitvoeren van onderling afgestemde 

en gezamenlijke inspecties, onder meer 

door de uitvoering van de inspecties 

overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 

2014/67/EU te vergemakkelijken. De 

inspecties moeten plaatsvinden als de 

lidstaten erom verzoeken of als de lidstaten 

met het voorstel van de Autoriteit 

instemmen. De Autoriteit moet 

strategische, logistieke en technische 

bijstand verlenen aan de lidstaten die aan 

de onderling afgestemde of gezamenlijke 

inspecties deelnemen, met volledige 

inachtneming van de 

vertrouwelijkheidsvoorschriften. De 

inspecties moeten in overeenstemming met 

de betrokken lidstaten worden uitgevoerd 

en volledig binnen het nationale 

rechtskader van de betrokken lidstaten 

vallen, die voor follow-up van de 

resultaten van de onderling afgestemde en 

gezamenlijke inspecties moeten zorgen 

overeenkomstig hun nationale recht. 

(14) Om de lidstaten beter in staat te 

stellen grensoverschrijdende 

onregelmatigheden aan te pakken met 

betrekking tot het recht van de Unie dat 

onder zijn bevoegdheden valt, moet het 

Agentschap de nationale autoriteiten 

steunen bij het uitvoeren van onderling 

afgestemde en gezamenlijke controles en 

inspecties, onder meer door de uitvoering 

van de controles en de inspecties 

overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 

2014/67/EU te vergemakkelijken. De 

inspecties zullen plaatsvinden als de 

lidstaten erom verzoeken of als de lidstaten 

met het voorstel van het Agentschap 

instemmen, en altijd met instemming van 

de betrokken lidstaat. Het Agentschap 

moet strategische, logistieke en technische 

bijstand verlenen aan de lidstaten die aan 

de onderling afgestemde of gezamenlijke 

inspecties deelnemen, met volledige 

inachtneming van de 

vertrouwelijkheidsvoorschriften. De 

inspecties moeten in overeenstemming met 

de betrokken lidstaat worden uitgevoerd en 

volledig binnen het nationale rechtskader 

vallen van de lidstaat op het grondgebied 

waarvan de inspectie wordt uitgevoerd, 

die voor follow-up van de resultaten van de 

onderling afgestemde en gezamenlijke 
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inspecties moet zorgen overeenkomstig 

zijn nationale recht. 

Motivering 

Het is belangrijk om te specificeren dat de inspecties alleen mogen plaatsvinden binnen het 

nationale rechtskader van de lidstaat op wiens grondgebied die inspecties worden uitgevoerd. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Om op de hoogte te blijven van 

nieuwe trends, uitdagingen of lacunes op 

het gebied van arbeidsmobiliteit en de 

coördinatie van de sociale zekerheid, moet 

de Autoriteit een analytische en 

risicobeoordelingscapaciteit ontwikkelen. 

Daarbij moeten studies en analysen van de 

arbeidsmarkt worden uitgevoerd, evenals 

collegiale toetsingen. De Autoriteit moet 

potentiële onevenwichtigheden in termen 

van vaardigheden en grensoverschrijdende 

arbeidsstromen monitoren, met inbegrip 

van de mogelijke effecten ervan voor de 

territoriale samenhang. De Autoriteit moet 

ook de in artikel 10 van Richtlijn 

2014/67/EU bedoelde risicobeoordeling 

ondersteunen. De Autoriteit moet zorgen 

voor synergieën en complementariteit met 

andere agentschappen, diensten of 

netwerken van de Unie. Daarbij moet 

onder meer worden gestreefd naar input 

van Solvit en soortgelijke diensten over 

steeds terugkerende problemen waarmee 

personen en bedrijven worden 

geconfronteerd bij de uitoefening van hun 

rechten op de gebieden binnen de 

werkingssfeer van de Autoriteit. De 

Autoriteit moet ook die activiteiten op het 

gebied van gegevensverzameling 

vergemakkelijken en stroomlijnen waarin 

de relevante wetgeving van de Unie binnen 

haar werkingssfeer voorziet. Dit brengt 

geen nieuwe rapportageverplichtingen voor 

(15) Om op de hoogte te blijven van 

nieuwe trends, uitdagingen of lacunes op 

het gebied van arbeidsmobiliteit en de 

coördinatie van de sociale zekerheid, moet 

het Agentschap, in samenwerking met de 

lidstaten en de sociale partners, een 

analytische en risicobeoordelingscapaciteit 

ontwikkelen. Daarbij moeten studies en 

analysen van de arbeidsmarkt worden 

uitgevoerd, evenals collegiale toetsingen. 

Het Agentschap moet potentiële 

onevenwichtigheden in termen van 

vaardigheden en grensoverschrijdende 

arbeidsstromen monitoren, met inbegrip 

van de mogelijke effecten ervan voor de 

territoriale samenhang. Het Agentschap 

moet ook de in artikel 10 van Richtlijn 

2014/67/EU bedoelde risicobeoordeling 

ondersteunen. Het Agentschap moet 

zorgen voor synergieën en 

complementariteit met andere 

agentschappen, diensten of netwerken van 

de Unie. Daarbij moet onder meer worden 

gestreefd naar input van Solvit en 

soortgelijke diensten over steeds 

terugkerende problemen waarmee personen 

en bedrijven worden geconfronteerd bij de 

uitoefening van hun rechten op de 

gebieden binnen de werkingssfeer van het 

Agentschap. Het Agentschap moet ook die 

activiteiten op het gebied van 

gegevensverzameling vergemakkelijken en 

stroomlijnen waarin de relevante 
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de lidstaten mee. wetgeving van de Unie binnen haar 

werkingssfeer voorziet. Dit brengt geen 

nieuwe rapportageverplichtingen voor de 

lidstaten mee. 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Om de capaciteit van de nationale 

autoriteiten te versterken en de samenhang 

bij de toepassing van het recht van de Unie 

binnen haar werkingssfeer te verbeteren 

moet de Autoriteit operationele bijstand 

verlenen aan nationale autoriteiten, onder 

meer door praktische richtsnoeren op te 

stellen, opleidingen en programma’s voor 

collegiaal leren te ontwikkelen, projecten 

voor wederzijdse bijstand te bevorderen, 

uitwisselingen van personeel – zoals de in 

artikel 8 van Richtlijn 2014/67/EU 

bedoelde uitwisselingen – te 

vergemakkelijken en de lidstaten te steunen 

bij de organisatie van 

voorlichtingscampagnes om personen en 

werkgevers over hun rechten en plichten te 

informeren. De Autoriteit moet de 

uitwisseling, de verspreiding en de 

toepassing van goede praktijken 

bevorderen. 

(16) Om de capaciteit van de nationale 

autoriteiten te versterken en de samenhang 

bij de toepassing en handhaving van het 

recht van de Unie binnen haar 

werkingssfeer te verbeteren moet het 

Agentschap operationele en technische 

bijstand verlenen aan nationale autoriteiten, 

onder meer door praktische richtsnoeren op 

te stellen, opleidingen en programma’s 

voor collegiaal leren te ontwikkelen, 

projecten voor wederzijdse bijstand en 

regelmatige collegiale toetsingen te 

bevorderen, uitwisselingen van personeel – 

zoals de in artikel 8 van Richtlijn 

2014/67/EU bedoelde uitwisselingen – te 

vergemakkelijken en de lidstaten te steunen 

bij de organisatie van 

voorlichtingscampagnes om personen en 

werkgevers over hun rechten en plichten te 

informeren. Het Agentschap moet bijstand 

verlenen bij de geharmoniseerde 

toepassing van het recht van de Unie en 
de uitwisseling, de verspreiding en de 

toepassing van goede praktijken 

bevorderen, evenals de invoering en het 

gebruik van gemeenschappelijke digitale 

instrumenten. 

 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) De Autoriteit moet een platform (17) Personen en werkgevers die bij de 
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bieden om geschillen tussen lidstaten bij 

de toepassing van het recht van de Unie 

dat binnen haar werkingssfeer valt, te 

beslechten. De Autoriteit moet 

voortbouwen op de bestaande dialoog- en 

bemiddelingsmechanismen op het gebied 

van de coördinatie van de sociale 

zekerheid, die door de lidstaten worden 

gewaardeerd60 en waarvan het belang 

door het Hof van Justitie is erkend61. De 

lidstaten moeten zaken naar de Autoriteit 

kunnen verwijzen met het oog op 

bemiddeling volgens de daartoe 

vastgestelde standaardprocedures. De 

Autoriteit mag zich uitsluitend 

bezighouden met geschillen tussen 

lidstaten; personen en werkgevers die bij 

de uitoefening van hun EU-rechten 

moeilijkheden ondervinden, moeten 

kunnen blijven beschikken over de 

diensten van de lidstaten en van de Unie 

die zich specifiek met dergelijke zaken 

bezighouden, zoals het Solvit-netwerk, 

waarnaar de Autoriteit dergelijke zaken 

moet verwijzen. Het Solvit-netwerk moet 

ook zaken ter overweging naar de 

Autoriteit kunnen verwijzen die niet 

kunnen worden opgelost als gevolg van 

meningsverschillen tussen nationale 

overheidsdiensten. 

uitoefening van hun EU-rechten 

moeilijkheden ondervinden, moeten 

kunnen blijven beschikken over de 

diensten van de lidstaten en van de Unie 

die zich specifiek met dergelijke zaken 

bezighouden, zoals het Solvit-netwerk, 

waarnaar het Agentschap dergelijke zaken 

moet verwijzen. Het Solvit-netwerk moet 

ook zaken ter overweging naar het 

Agentschap kunnen verwijzen die niet 

kunnen worden opgelost als gevolg van 

meningsverschillen tussen nationale 

overheidsdiensten. 

_________________  

60 Raad, Partiële algemene oriëntatie van 

26 oktober 2017 over het voorstel voor een 

verordening tot wijziging van 

Verordening (EG) nr. 883/2004 

betreffende de coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels en Verordening 

(EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de 

wijze van toepassing van Verordening 

(EG) nr. 883/2004 13645/1/17. 

 

61 Zaak C-236/88 EU:C:1990:303, 

punt 17; Zaak C-202/97 EU:C:2000:75, 

punten 57-58; Zaak C-178/97 

EU:C:2000:169, punten 44-45; Zaak C-

2/05 EU:C:2006:69, punten 28-29; Zaak 

C-12/14 EU:C:2016:135, punten 39-41; 

Zaak C-359/16 EU:C:2018:63, punten 44-
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45. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Om het beheer van aanpassingen 

van de arbeidsmarkt te vergemakkelijken 

moet de Autoriteit de samenwerking tussen 

belanghebbenden bevorderen om 

verstoringen van de arbeidsmarkt aan te 

pakken die meer dan één lidstaat treffen, 

zoals herstructureringen of grote projecten 

met een impact op de werkgelegenheid in 

grensregio's. 

(18) Om het beheer van aanpassingen 

van de arbeidsmarkt te vergemakkelijken 

moet het Agentschap de samenwerking 

tussen belanghebbenden en de bevoegde 

autoriteiten bevorderen om verstoringen 

van de arbeidsmarkt aan te pakken die 

meer dan één lidstaat treffen, zoals 

herstructureringen of grote projecten met 

een impact op de werkgelegenheid in 

grensregio's. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) De lidstaten en de Commissie 

moeten in een raad van bestuur 

vertegenwoordigd zijn om ervoor te zorgen 

dat de Autoriteit doeltreffend kan 

functioneren. Bij de samenstelling van de 

raad van bestuur – met inbegrip van de 

selectie van de voorzitter en de 

vicevoorzitter – moet rekening worden 

gehouden met het evenwicht tussen 

mannen en vrouwen, ervaring en 

kwalificaties. Met het oog op het 

doeltreffend en efficiënt functioneren van 

de Autoriteit moet de raad van bestuur met 

name een jaarlijks werkprogramma 

vaststellen, zijn taken met betrekking tot de 

begroting van de Autoriteit uitvoeren, de 

voor de Autoriteit geldende financiële 

regels vaststellen, een uitvoerend directeur 

benoemen en de procedures vaststellen die 

de uitvoerend directeur moet volgen bij het 

(21) De lidstaten en de Commissie 

moeten in een raad van bestuur 

vertegenwoordigd zijn om ervoor te zorgen 

dat het Agentschap doeltreffend kan 

functioneren. Bij de samenstelling van de 

raad van bestuur – met inbegrip van de 

selectie van de voorzitter en de 

vicevoorzitter – moet rekening worden 

gehouden met het evenwicht tussen 

mannen en vrouwen, ervaring, 

kwalificaties en een gelijkwaardige 

geografische vertegenwoordiging. Met het 

oog op het doeltreffend en efficiënt 

functioneren van het Agentschap moet de 

raad van bestuur met name een jaarlijks 

werkprogramma vaststellen, zijn taken met 

betrekking tot de begroting van het 

Agentschap uitvoeren, de voor het 

Agentschap geldende financiële regels 

vaststellen, een uitvoerend directeur 
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nemen van besluiten met betrekking tot de 

operationele taken van de Autoriteit. 

Vertegenwoordigers van landen die geen 

lidstaten van de Unie zijn maar die het 

recht van de Unie toepassen binnen de 

werkingssfeer van de Autoriteit, kunnen 

als waarnemers aan de vergaderingen van 

de raad van bestuur deelnemen. 

benoemen en de procedures vaststellen die 

de uitvoerend directeur moet volgen bij het 

nemen van besluiten met betrekking tot de 

operationele taken van het Agentschap. 

Vertegenwoordigers van landen die geen 

lidstaten van de Unie zijn maar die het 

recht van de Unie toepassen binnen de 

werkingssfeer van het Agentschap, kunnen 

als waarnemers aan de vergaderingen van 

de raad van bestuur deelnemen. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) Om haar volledige autonomie en 

onafhankelijkheid te waarborgen moet de 

Autoriteit over een autonome begroting 

beschikken met inkomsten uit de algemene 

begroting van de Unie, eventuele 

vrijwillige financiële bijdragen van de 

lidstaten en eventuele bijdragen van derde 

landen die aan de werkzaamheden van de 

Autoriteit deelnemen. In uitzonderlijke en 

naar behoren gemotiveerde gevallen moet 

de Autoriteit ook financiering in de vorm 

van delegatieovereenkomsten of ad-

hocsubsidies kunnen krijgen, evenals 

vergoedingen voor publicaties en eventuele 

andere door de Autoriteit verleende 

diensten. 

(24) Om haar volledige autonomie en 

onafhankelijkheid te waarborgen moet het 

Agentschap over een autonome begroting 

beschikken met inkomsten uit de algemene 

begroting van de Unie en eventuele 

vrijwillige financiële bijdragen van de 

lidstaten die aan de werkzaamheden van 

het Agentschap deelnemen. In 

uitzonderlijke en naar behoren 

gemotiveerde gevallen moet de Autoriteit 

ook financiering in de vorm van 

delegatieovereenkomsten of ad-

hocsubsidies kunnen krijgen, evenals 

vergoedingen voor publicaties en bepaalde 

diensten die op verzoek van 

belanghebbenden door het Agentschap 

worden verleend. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 27 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (27 bis) Bij het bepalen van de zetel 

van het Agentschap moet de gezamenlijke 

verklaring van 19 juli 2012 over de 

gedecentraliseerde agentschappen, met 
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inbegrip van de criteria voor geografisch 

evenwicht, volledig in acht worden 

genomen. 

Motivering 

Het is belangrijk om deze bepaling op te nemen om juridische duidelijkheid te bieden over de 

procedure voor het kiezen van de zetel. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 32 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(32) De Autoriteit moet de activiteiten 

van de bij Verordening (EG) nr. 883/2004 

opgerichte Administratieve Commissie 

voor de coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels ("de 

Administratieve Commissie") aanvullen 

voor zover zij regelgevende taken uitvoert 

met betrekking tot de toepassing van 

Verordening (EG) nr. 883/2004 en 

Verordening (EG) nr. 987/2009. De 

Autoriteit moet echter operationele taken 

overnemen die momenteel binnen het 

kader van de Administratieve Commissie 

worden uitgevoerd: de Autoriteit moet 

onder meer tussen lidstaten bemiddelen 

en een forum bieden voor de behandeling 

van financiële kwesties met betrekking tot 

de toepassing van Verordening (EG) nr. 

883/2004 en Verordening (EG) 

nr. 987/2009 bieden – waarbij zij de bij die 

verordeningen opgerichte 

Rekencommissie vervangt – en de 

behandeling van kwesties met betrekking 

tot elektronische gegevensuitwisseling en 

IT-instrumenten om de toepassing van die 

verordeningen te vergemakkelijken – 

waarbij zij de bij die verordeningen 

opgerichte Technische Commissie voor de 

gegevensverwerking vervangt. 

Schrappen 
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Motivering 

Al deze organen houden verband met vraagstukken die vallen onder de nationale 

bevoegdheden. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 37 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (37 bis) Het Parlement moet 

stelselmatig en op voet van gelijkheid met 

de Commissie en de Raad betrokken 

worden bij het vaststellen en afwegen van 

de criteria voor het kiezen van de locatie 

van het Agentschap. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Bij deze verordening wordt de 

Europese Arbeidsautoriteit ("de 

Autoriteit") opgericht. 

1. Bij deze verordening wordt het 

Europese Arbeidsagentschap 

("het Agentschap") opgericht. 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De Autoriteit verleent de lidstaten 

en de Commissie bijstand op het gebied 

van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit 

en de coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels in de Unie. 

2. Het Agentschap verleent de 

lidstaten en de Commissie bijstand op het 

gebied van de doeltreffende toepassing en 

handhaving van het arbeidsrecht van de 

Unie in grensoverschrijdende 

arbeidsmobiliteit en de coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels in de Unie. 

 

Amendement  23 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De doelstelling van de Autoriteit is bij te 

dragen tot het waarborgen van eerlijke 

arbeidsmobiliteit op de interne markt. 

Daartoe: 

De doelstelling van het Agentschap is het 

vrije verkeer van werknemers en diensten 

te bevorderen, toe te zien op de toepassing 

van het Unierecht om behoorlijke 

arbeidsomstandigheden te garanderen en 

te waarborgen dat bij de arbeidsmobiliteit 

op de interne markt de desbetreffende 

wetgeving van de Unie volledig wordt 

geëerbiedigd. Het draagt er eveneens toe 

bij dat het complexe probleem van het 

zwartwerk wordt aangepakt met volledige 

inachtneming van de nationale 

bevoegdheden en procedures. Daartoe: 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) bevordert de Autoriteit de toegang 

van personen en werkgevers tot informatie 

over hun rechten en plichten, en tot 

relevante diensten; 

a) verstrekt het Agentschap relevante 

informatie aan werknemers, werkgevers 
en relevante autoriteiten over hun rechten 

en plichten, de arbeidswetgeving en -

voorwaarden in alle lidstaten door middel 

van een toegankelijk webportaal in alle 

officiële talen van de EU, en verleent het, 

onder meer via de sociale partners, 
relevante diensten aan werknemers en 

werkgevers op het gebied van 

grensoverschrijdende mobiliteit, 

waaronder gratis adviesdiensten en 

begeleiding; 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) ondersteunt de Autoriteit de 

samenwerking tussen de lidstaten bij de 

grensoverschrijdende handhaving van het 

b) stimuleert, faciliteert en 

ondersteunt het Agentschap de 

samenwerking tussen de lidstaten bij de 
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toepasselijke recht van de Unie, onder 

meer door gezamenlijke inspecties te 

vergemakkelijken; 

grensoverschrijdende handhaving van het 

toepasselijke recht van de Unie, onder 

meer door onderling afgestemde en 

gezamenlijke inspecties en controles te 

vergemakkelijken; 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) bemiddelt de Autoriteit in en draagt 

zij bij tot een oplossing voor 

grensoverschrijdende geschillen tussen 

nationale autoriteiten of verstoringen van 

de arbeidsmarkt. 

c) bemiddelt het Agentschap in en 

draagt het op verzoek van de betrokken 

lidstaat bij tot een oplossing voor 

grensoverschrijdende geschillen, 

grensoverschrijdende 

handhavingsproblemen of een gebrek aan 

samenwerking tussen nationale bevoegde 

autoriteiten of verstoringen van de 

arbeidsmarkt. 

 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Autoriteit is een orgaan van de 

Unie met rechtspersoonlijkheid. 

1. Het Agentschap is een orgaan van 

de Unie met rechtspersoonlijkheid. 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. In elke lidstaat geniet de Autoriteit 

de meest uitgebreide 

handelingsbevoegdheid die krachtens de 

wetgeving van de betreffende lidstaat aan 

rechtspersonen wordt verleend. Zij kan 

met name roerende en onroerende 

goederen verwerven of van de hand doen 

Schrappen 
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en in rechte optreden. 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Hoofdstuk 2 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Taken van de Autoriteit Taken van het Agentschap 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Taken van de Autoriteit Taken van het Agentschap 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) overeenkomstig de artikelen 6 en 7 

bevordert zij de toegang van personen en 

werkgevers tot informatie over rechten en 

plichten in grensoverschrijdende situaties 

en de toegang tot diensten op het gebied 

van grensoverschrijdende 

arbeidsmobiliteit; 

a) overeenkomstig de artikelen 6 en 7 

verstrekt het informatie aan werknemers 
en werkgevers over hun rechten en 

plichten in grensoverschrijdende situaties, 

de arbeidswetgeving en -voorwaarden in 

alle EU-lidstaten door middel van een 

toegankelijk EAA-webportaal in alle 

officiële talen van de Unie, en verleent 

diensten op het gebied van 

grensoverschrijdende mobiliteit, 

waaronder adviesdiensten voor 

werknemers en werkgevers; 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 – letter b bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) het verzamelt, verwerkt en 

publiceert relevante statistieken over 

controles en inspecties, die 

overeenkomstig de wetgeving van de Unie 

door de lidstaten worden doorgegeven; 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) overeenkomstig de artikelen 9 en 

10 coördineert en ondersteunt zij onderling 

afgestemde en gezamenlijke inspecties; 

c) overeenkomstig de artikelen 9 en 

10 coördineert, begeleidt en ondersteunt 

het in samenwerking met de betrokken 

lidstaten onderling afgestemde en 

gezamenlijke inspecties en controles; 

Motivering 

Inspecties worden in de vervoersector vaak controles genoemd, zoals bijvoorbeeld in 

Richtlijn 2006/22/EG. Daarom moeten beide wettelijke termen in de toekst worden genoemd. 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 – letter f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

f) overeenkomstig artikel 13 

bemiddelt zij bij geschillen tussen de 

autoriteiten van de lidstaten over de 

toepassing van het toepasselijke recht van 

de Unie; 

f) in overeenstemming met de 

betrokken lidstaat bemiddelt het bij en 

draagt het bij tot een oplossing voor 
geschillen tussen de autoriteiten van de 

lidstaten over de toepassing van het 

toepasselijke recht van de Unie; 

 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5– alinea 1 – letter g 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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g) overeenkomstig artikel 14 

bevordert zij de samenwerking tussen 

relevante belanghebbenden bij 

grensoverschrijdende verstoringen van de 

arbeidsmarkt. 

Schrappen 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) verstrekt de Autoriteit relevante 

informatie over de rechten en plichten van 

personen bij grensoverschrijdende 

arbeidsmobiliteit; 

a) verstrekt het Agentschap, in 

samenwerking met de lidstaten, relevante, 

uitgebreide informatie en adviesdiensten 

over de rechten en plichten van 

werknemers en werkgevers bij 

grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit 

door middel van een toegankelijk 

webportaal in alle officiële talen van 

de Unie; 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – alinea 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) bevordert de Autoriteit 

mogelijkheden om de arbeidsmobiliteit van 

personen te ondersteunen, onder meer door 

advies over de toegang tot onderwijs en 

taalopleidingen te verlenen; 

b) bevordert het Agentschap 

mogelijkheden om de arbeidsmobiliteit van 

personen te ondersteunen, onder meer door 

relevante opleidingen en workshops te 

ontwikkelen en te organiseren voor 

werknemers en werkgevers, onder meer 

taalopleidingen; 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – alinea 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) verstrekt de Autoriteit relevante 

informatie aan werkgevers over 

arbeidsvoorschriften en de levens- en 

arbeidsvoorwaarden voor werknemers – 

met inbegrip van gedetacheerde 

c) verstrekt het Agentschap, in 

samenwerking met de lidstaten, relevante 

informatie aan werknemers, werkgevers, 

werkzoekenden en de sociale partners 
over arbeidsvoorschriften en -voorwaarden 
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werknemers – bij grensoverschrijdende 

arbeidsmobiliteit; 
bij grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit 

in verband met het vrij verkeer van 

werknemers en detachering van 

werknemers, evenals relevante informatie 

over de arbeidswetgeving en -

voorwaarden in alle lidstaten. Deze 

informatie wordt verstrekt in alle officiële 

talen van de Unie door middel van een 

actueel en toegankelijk webportaal; 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – alinea 1 – letter f bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 f bis) stelt het Agentschap 

standaardformulieren beschikbaar aan de 

lidstaten om online- en offline-informatie 

te verzenden. 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Autoriteit verleent diensten aan 

personen en werkgevers om de 

arbeidsmobiliteit binnen de Unie te 

bevorderen. Daartoe: 

1. Het Agentschap verleent kosteloos 

diensten aan personen, werkgevers en de 

relevante autoriteiten om de 

arbeidsmobiliteit binnen de Unie te 

bevorderen, waaronder adviesdiensten en 

het organiseren van opleidingen. Daartoe: 

Motivering 

Het Europees Arbeidsagentschap moet niet alleen diensten verlenen, maar werknemers en 

werkgevers ook adviseren over vraagstukken op het gebied van arbeidsmobiliteit en relevante 

opleidingen aanbieden. 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 – alinea 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Autoriteit bevordert de samenwerking 

tussen de lidstaten en ondersteunt hun 

daadwerkelijke naleving van 

samenwerkingsverplichtingen – onder 

meer inzake de uitwisseling van informatie 

– die zijn vastgesteld in het recht van de 

Unie dat onder de bevoegdheden van de 

Autoriteit valt. 

Het Agentschap bevordert de 

samenwerking tussen de lidstaten en 

ondersteunt hun daadwerkelijke naleving 

van samenwerkingsverplichtingen – onder 

meer inzake de uitwisseling van informatie 

– die zijn vastgesteld in het recht van de 

Unie dat onder de bevoegdheden van het 

Agentschap valt. 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 – alinea 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) beste praktijken te bevorderen en 

uit te wisselen; 

c) beste praktijken te bevorderen en 

uit te wisselen tussen de lidstaten alsook 

tussen bestaande 

samenwerkingsorganisaties en de 

controleautoriteiten van de lidstaten; 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 – alinea 2 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) de grensoverschrijdende 

handhaving van sancties en boetes te 

bevorderen; 

Schrappen 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 – alinea 2 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) om de drie maanden verslag bij de 

Commissie uit te brengen over onvoldane 

verzoeken tussen lidstaten en – zo nodig – 

een bemiddelingsprocedure te starten 

Schrappen 
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overeenkomstig artikel 13. 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De Autoriteit bevordert het gebruik 

van elektronische instrumenten en 

procedures voor de uitwisseling van 

berichten tussen nationale autoriteiten, met 

inbegrip van het Informatiesysteem interne 

markt (IMI) en het systeem voor de 

elektronische uitwisseling van 

socialezekerheidsgegevens (EESSI). 

3. Het Agentschap bevordert het 

gebruik van elektronische instrumenten en 

procedures voor de uitwisseling van 

berichten tussen nationale autoriteiten, met 

inbegrip van het Informatiesysteem interne 

markt (IMI) en het systeem voor de 

elektronische uitwisseling van 

socialezekerheidsgegevens (EESSI). Om 

de correcte toepassing en naleving van de 

wetgeving van de Unie te kunnen 

verifiëren, hebben de inspecteurs die 

verantwoordelijk zijn voor de 

wegcontroles via een elektronische 

applicatie die in alle lidstaten wordt 

gebruikt, rechtstreeks en in real time 

toegang tot zowel het systeem waarin de 

nationale registers van 

vervoersondernemingen en -activiteiten 

onderling zijn gekoppeld (ERRU) als tot 

de informatie over de verklaring van 

terbeschikkingstelling van de bestuurder 

via het IMI. Tegen deze achtergrond 

bevordert het Agentschap deze 

elektronische applicatie, die bij 

wegcontroles rechtstreeks toegang in real 

time tot ERRU en het IMI biedt. 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De Autoriteit stimuleert het gebruik 

van innovatieve methoden voor 

doeltreffende en efficiënte 

grensoverschrijdende samenwerking, 

4. Het Agentschap stimuleert het 

gebruik van digitale instrumenten en 

innovatieve methoden voor doeltreffende 

en efficiënte grensoverschrijdende 
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onderzoekt het mogelijke gebruik van 

elektronische uitwisselingsmechanismen 

tussen de lidstaten om fraude 

gemakkelijker op te sporen en dient 

verslagen bij de Commissie in met het oog 

op de verdere ontwikkeling van die 

mechanismen. 

samenwerking, speelt een centrale rol bij 

de ontwikkeling van elektronische 

uitwisselingsmechanismen tussen de 

lidstaten om fraude gemakkelijker op te 

sporen, met name door het gebruik van de 

elektronische applicatie die bij 

wegcontroles rechtstreeks en in real time 

toegang biedt tot de ERRU, het EESSI en 

het IMI waarmee nationale autoriteiten in 

real time relevante gegevens kunnen 

raadplegen. Het dient verslagen bij de 

Commissie in met het oog op de verdere 

ontwikkeling van die mechanismen. 

Amendement  47 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – kopje 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Coördinatie van onderling afgestemde en 

gezamenlijke inspecties 

Onderling afgestemde en gezamenlijke 

inspecties 

Amendement  48 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Op verzoek van een of meer 

lidstaten coördineert de Autoriteit 

onderling afgestemde of gezamenlijke 

inspecties op gebieden die onder de 

bevoegdheden van de Autoriteit vallen. 

Het verzoek kan door een of meer lidstaten 

worden ingediend. De Autoriteit kan de 

autoriteiten van de betrokken lidstaten 

ook voorstellen dat zij zelf een onderling 

afgestemde of gezamenlijke inspectie 

uitvoeren. 

1. Op verzoek van een of meer 

lidstaten coördineert het Agentschap, met 

instemming van de betrokken lidstaten, 

onderling afgestemde of gezamenlijke 

inspecties van lidstaten op gebieden die 

onder de bevoegdheden van het 

Agentschap vallen. Het verzoek kan door 

een of meer lidstaten worden ingediend. 

Amendement  49 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wanneer de autoriteit van een 2. De deelname van de nationale 
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lidstaat beslist de in lid 1 bedoelde 

onderling afgestemde of gezamenlijke 

inspectie niet uit te voeren of er niet aan 

deel te nemen, brengt zij de Autoriteit 

ruim van tevoren schriftelijk op de hoogte 

van de redenen voor haar beslissing. De 

Autoriteit brengt dan de andere betrokken 

nationale autoriteiten op de hoogte. 

autoriteit van de lidstaat aan de onderling 

afgestemde of gezamenlijke inspectie is 

vrijwillig. Wanneer de autoriteit van een 

lidstaat beslist de in lid 1 bedoelde 

onderling afgestemde of gezamenlijke 

inspectie niet uit te voeren of er niet aan 

deel te nemen, brengt zij het Agentschap 

van tevoren schriftelijk op de hoogte van 

de redenen voor haar beslissing. Het 

Agentschap brengt dan de andere 

betrokken nationale autoriteiten op de 

hoogte. 

Amendement  50 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. In de overeenkomst tussen de 

deelnemende lidstaten en de Autoriteit 

over een gezamenlijke inspectie ("de 

overeenkomst over een gezamenlijke 

inspectie") worden de voorwaarden voor 

het uitvoeren van een dergelijke inspectie 

vastgesteld. De overeenkomst over een 

gezamenlijke inspectie kan bepalingen 

bevatten op grond waarvan 

overeengekomen en geplande gezamenlijke 

inspecties op korte termijn kunnen 

plaatsvinden. De Autoriteit stelt een 

modelovereenkomst op. 

1. In de overeenkomst tussen de 

deelnemende lidstaten en het Agentschap 

over een onderling afgestemde of 

gezamenlijke inspectie ("de overeenkomst 

over een gezamenlijke inspectie") worden 

de voorwaarden voor het uitvoeren van een 

dergelijke inspectie vastgesteld. De 

overeenkomst over een gezamenlijke 

inspectie kan bepalingen bevatten op grond 

waarvan overeengekomen en geplande 

gezamenlijke inspecties op korte termijn 

kunnen plaatsvinden. Het Agentschap stelt 

een modelovereenkomst op. 

 

 

Amendement  51 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De Autoriteit verleent logistieke en 

technische steun – waaronder eventueel 

vertaal- en tolkendiensten – aan de 

lidstaten die onderling afgestemde of 

gezamenlijke inspecties uitvoeren. 

3. Het Agentschap verleent logistieke 

en technische steun – waaronder eventueel 

vertaal- en tolkendiensten – aan de 

lidstaten die onderling afgestemde of 

gezamenlijke inspecties uitvoeren. 
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Amendement  52 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Informatie over de onderling 

afgestemde en gezamenlijke inspecties 

wordt opgenomen in de driemaandelijkse 

verslagen die aan de raad van bestuur 

worden voorgelegd. In het jaarlijkse 

activiteitenverslag van de Autoriteit wordt 

een jaarverslag over de door de Autoriteit 

ondersteunde inspecties opgenomen. 

6. Informatie over de onderling 

afgestemde en gezamenlijke inspecties 

wordt opgenomen in de driemaandelijkse 

verslagen die aan de raad van bestuur 

worden voorgelegd. Deze verslagen 

worden openbaar gemaakt en bevatten 

informatie over de gevallen waarin de 

autoriteit van een lidstaat niet deelneemt 

aan een onderling afgestemde of 

gezamenlijke inspectie als bedoeld in lid 1, 

of deze niet uitvoert. In het jaarlijkse 

activiteitenverslag van het Agentschap 

wordt een jaarverslag over de door het 

Agentschap ondersteunde inspecties 

opgenomen. 

 

Amendement  53 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. Als de Autoriteit tijdens onderling 

afgestemde of gezamenlijke inspecties of 

bij enige andere activiteit 

onregelmatigheden bij de toepassing van 

het recht van de Unie vermoedt – zelfs op 

gebieden die buiten haar bevoegdheden 

vallen –, meldt zij die vermoede 

onregelmatigheden in voorkomend geval 

aan de Commissie en de autoriteiten in de 

betrokken lidstaat. 

7. Als het Agentschap tijdens 

onderling afgestemde of gezamenlijke 

inspecties of bij enige andere activiteit 

onregelmatigheden bij de toepassing van 

het recht van de Unie vermoedt – op 

gebieden die binnen zijn bevoegdheden 

vallen –, meldt het die vermoede 

onregelmatigheden aan de Commissie en 

de autoriteiten in de betrokken lidstaat. 

Het Agentschap kan vermoede 

onregelmatigheden alleen aan de 

Commissie melden wanneer de melding 

vergezeld gaat van een beoordeling en een 

advies van de betrokken lidstaat. 

Motivering 

Er moet voor worden gezorgd dat de lidstaat het recht en de mogelijkheid heeft zijn standpunt 
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met betrekking tot het verslag over vermoede onregelmatigheden kenbaar te maken; het 

verslag van het Agentschap mag pas na deze beoordeling aan de Commissie worden 

toegezonden. 

Amendement  54 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Autoriteit beoordeelt risico’s en 

voert analysen uit met betrekking tot 

grensoverschrijdende arbeidsstromen, zoals 

onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt, 

sectorspecifieke bedreigingen en 

terugkerende problemen voor personen en 

werkgevers met betrekking tot 

grensoverschrijdende mobiliteit. De 

Autoriteit zorgt daarbij voor 

complementariteit met andere 

agentschappen of diensten van de Unie en 

zij maakt gebruik van hun expertise, onder 

meer op het gebied van de prognose van 

vaardigheidsbehoeften en gezondheid en 

veiligheid op het werk. Op verzoek van de 

Commissie kan de Autoriteit gerichte en 

diepgaande analysen en studies uitvoeren 

om specifieke kwesties in verband met 

arbeidsmobiliteit te onderzoeken. 

1. In samenwerking met de lidstaten 

en de sociale partners beoordeelt het 

Agentschap risico's en voert zij analysen 

uit met betrekking tot grensoverschrijdende 

arbeidsstromen, zoals obstakels voor 

arbeidsmobiliteit van werknemers, 

discriminerende bepalingen in nationale 

wetten en terugkerende problemen voor 

personen en werkgevers met betrekking tot 

grensoverschrijdende mobiliteit. Daarbij 

maakt het Agentschap gebruik van alle 

beschikbare statistische gegevens, zorgt 

het voor complementariteit met andere 

agentschappen of diensten van de Unie en 

maakt het gebruik van hun expertise, onder 

meer op het gebied van de prognose van 

vaardigheidsbehoeften en gezondheid en 

veiligheid op het werk. Op verzoek van de 

Commissie kan het Agentschap gerichte en 

diepgaande analysen en studies uitvoeren 

om specifieke kwesties in verband met 

arbeidsmobiliteit te onderzoeken. 

 

Amendement  55 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De Autoriteit organiseert collegiale 

toetsingen tussen nationale autoriteiten en 

diensten om: 

2. Het Agentschap organiseert op 

verzoek van de betrokken lidstaat 
collegiale toetsingen tussen nationale 

autoriteiten en diensten om: 

 

Amendement  56 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) de kennis van en het wederzijds 

inzicht in verschillende systemen en 

praktijken te verbeteren en de 

doeltreffendheid van verschillende 

beleidsmaatregelen te beoordelen, met 

inbegrip van preventieve en 

afschrikkingsmaatregelen. 

(c) de kennis van en het wederzijds 

inzicht in verschillende systemen en 

praktijken te verbeteren, met inbegrip van 

uitwisselingen over de voorschriften voor 

omzetting van rechtshandelingen van de 

Unie, en de doeltreffendheid van 

verschillende beleidsmaatregelen te 

beoordelen, met inbegrip van preventieve 

en afschrikkingsmaatregelen. 

 

Amendement  57 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De Autoriteit brengt op gezette 

tijden verslag van haar bevindingen uit bij 

de Commissie en rechtstreeks bij de 

betrokken lidstaten en zij stelt mogelijke 

maatregelen voor om de vastgestelde 

tekortkomingen te verhelpen. 

3. Het Agentschap brengt op gezette 

tijden verslag van haar bevindingen uit bij 

de Commissie en rechtstreeks bij de 

betrokken lidstaten en zij stelt mogelijke 

maatregelen voor om de vastgestelde 

tekortkomingen te verhelpen. 

 

Amendement  58 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De Autoriteit verzamelt door de 

lidstaten gecompileerde en verstrekte 

statistische gegevens op de gebieden van 

het recht van de Unie die onder de 

bevoegdheden van de Autoriteit vallen. De 

Autoriteit streeft er daarbij naar de huidige 

gegevensverzameling op deze gebieden te 

stroomlijnen. In voorkomend geval is 

artikel 16 van toepassing. In voorkomend 

geval neemt de Autoriteit contact op met 

de Commissie (Eurostat) en deelt zij de 

4. Het Agentschap verzamelt door de 

lidstaten gecompileerde en vrijwillig 

verstrekte statistische gegevens op de 

gebieden van het recht van de Unie die 

onder de bevoegdheden van het 

Agentschap vallen. Het Agentschap streeft 

er daarbij naar de huidige 

gegevensverzameling op deze gebieden te 

stroomlijnen. In voorkomend geval is 

artikel 16 van toepassing. In voorkomend 

geval neemt het Agentschap contact op 
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resultaten van haar activiteiten op het 

gebied van gegevensverzameling. 

met de Commissie (Eurostat) en deelt het 

de resultaten van haar activiteiten op het 

gebied van gegevensverzameling. 

 

Amendement  59 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) het ontwikkelen van 

gemeenschappelijke richtsnoeren ten 

behoeve van de lidstaten – met inbegrip 

van richtsnoeren voor inspecties in zaken 

met een grensoverschrijdend karakter – en 

van gedeelde definities en 

gemeenschappelijke begrippen op basis 

van relevante werkzaamheden op het 

niveau van de Unie; 

a) het ontwikkelen van voorstellen 

voor niet-bindende richtsnoeren ten 

behoeve van de lidstaten – met inbegrip 

van richtsnoeren voor inspecties in zaken 

met een grensoverschrijdend karakter – en 

van gedeelde definities en 

gemeenschappelijke begrippen op basis 

van relevante werkzaamheden op het 

niveau van de Unie; 

 

Amendement  60 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – alinea 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) het bevorderen en ondersteunen van 

wederzijdse bijstand – in de vorm van 

"peer-to-peer"-activiteiten of 

groepsactiviteiten – en van uitwisselingen 

van personeel en detacheringsprogramma's 

tussen nationale autoriteiten; 

b) het bevorderen en ondersteunen van 

wederzijdse bijstand – in de vorm van 

"peer-to-peer"-activiteiten of 

groepsactiviteiten – en van uitwisselingen 

van personeel en detacheringsprogramma's 

tussen de lidstaten; 

Motivering 

Er moet worden verduidelijkt dat het Agentschap de samenwerking tussen de lidstaten moet 

bevorderen, niet die tussen de nationale autoriteiten van een en dezelfde lidstaat, aangezien 

deze onder de bevoegdheid van de lidstaten moeten blijven vallen. 

 

Amendement  61 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – alinea 1 – letter b bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) het bevorderen en ondersteunen 

van regelmatige collegiale toetsingen van 

alle relevante bevoegde 

handhavingsautoriteiten, met adequate 

rotatie van zowel de beoordelende als de 

beoordeelde bevoegde 

handhavingsautoriteiten. 

 

Amendement  62 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – alinea 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) het bevorderen van de uitwisseling 

en de verspreiding van ervaringen en goede 

praktijken, met inbegrip van voorbeelden 

van samenwerking tussen de relevante 

nationale autoriteiten; 

c) het bevorderen van de uitwisseling 

en de verspreiding van ervaringen en goede 

praktijken, met inbegrip van voorbeelden 

van samenwerking tussen de betrokken 

lidstaten en bestaande 

samenwerkingsorganisaties; 

 

Amendement  63 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – alinea 1 – letter e bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 e bis) het ontwikkelen van 

gemeenschappelijke digitale instrumenten 

ter bevordering van de samenwerking 

tussen nationale autoriteiten. 

Motivering 

Van het Europees Arbeidsagentschap wordt verwacht dat zij een bijdrage levert aan de 

ontwikkeling van gemeenschappelijke interoperabele en operationele digitale instrumenten 

ten behoeve van samenwerking tussen de lidstaten (vgl. het bij overweging 16 voorgestelde 

amendement). 

 

Amendement  64 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 13 Schrappen 

Bemiddeling tussen lidstaten  

1. Bij geschillen tussen de lidstaten over 

de toepassing of de interpretatie van het 

recht van de Unie op de gebieden die 

onder deze verordening vallen, kan de 

Autoriteit een bemiddelende rol spelen. 

 

2. Op verzoek van een van de bij een 

geschil betrokken lidstaten start de 

Autoriteit een bemiddelingsprocedure bij 

de bemiddelingscommissie, die voor dit 

doel is opgericht overeenkomstig 

artikel 17, lid 2. Als alle bij een geschil 

betrokken lidstaten ermee instemmen, kan 

de Autoriteit ook op eigen initiatief een 

bemiddelingsprocedure bij de 

bemiddelingscommissie starten – onder 

meer op basis van een verwijzing van 

Solvit. 

 

3. Wanneer de lidstaten een zaak ter 

bemiddeling aan de Autoriteit voorleggen, 

zorgen zij ervoor dat alle 

persoonsgegevens met betrekking tot die 

zaak geanonimiseerd zijn en de Autoriteit 

verwerkt in geen enkel stadium van de 

bemiddelingsprocedure persoonsgegevens 

van personen die bij de zaak betrokken 

zijn. 

 

4. De Autoriteit kan niet bemiddelen bij 

zaken waarvoor al gerechtelijke 

procedures lopen op nationaal niveau of 

op het niveau van de Unie. 

 

5. Uiterlijk drie maanden na afloop van 

de bemiddeling door de Autoriteit brengen 

de betrokken lidstaten verslag bij de 

Autoriteit uit over hun follow-

upmaatregelen van de bemiddeling of 

over de redenen waarom zij geen follow-

upmaatregelen hebben genomen. 

 

6. De Autoriteit brengt driemaandelijks 

verslag bij de Commissie uit over de 
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resultaten van de zaken waarin zij 

bemiddelt. 

 

Amendement  65 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Autoriteit stelt in voorkomend geval 

samenwerkingsregelingen vast met andere 

gedecentraliseerde agentschappen van de 

Unie. 

Het Agentschap stelt in voorkomend geval 

samenwerkingsregelingen vast met andere 

gedecentraliseerde agentschappen van de 

Unie. 

Amendement  66 

Voorstel voor een verordening 

Hoofdstuk 3 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Organisatie van de Autoriteit Organisatie van het Agentschap 

 

Amendement  67 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De administratieve en 

beheersstructuur van de Autoriteit bestaat 

uit: 

1. De administratieve en 

beheersstructuur van het Agentschap 

bestaat uit: 

 

Amendement  68 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor de uitvoering van haar specifieke 

taken of voor specifieke beleidsgebieden 

kan de Autoriteit werkgroepen of 

deskundigenpanels oprichten met 

Voor de uitvoering van zijn specifieke 

taken of voor specifieke beleidsgebieden 

kan het Agentschap werkgroepen of 

deskundigenpanels oprichten met 
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vertegenwoordigers van de lidstaten en/of 

de Commissie of met externe op basis van 

selectieprocedures gekozen deskundigen, 

met inbegrip van een 

bemiddelingscommissie voor haar taken 

uit hoofde van artikel 13 van deze 

verordening en een speciale werkgroep 

voor de in artikel 8, lid 2, van deze 

verordening bedoelde behandeling van 

financiële kwesties met betrekking tot de 

toepassing van de Verordeningen (EG) nr. 

883/2004 en (EG) nr. 987/2009. 

vertegenwoordigers van alle lidstaten die 

wensen deel te nemen en/of de Commissie 

of met externe op basis van 

selectieprocedures gekozen deskundigen. 

Het Agentschap stelt – na raadpleging 

van de Commissie – het reglement van 

orde van deze werkgroepen en panels vast. 

Bij kwesties in verband met de coördinatie 

van de sociale zekerheid wordt ook de 

Administratieve Commissie voor de 

coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels geraadpleegd. 

 

Amendement  69 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De raad van bestuur kiest een voorzitter en 

een vicevoorzitter uit de stemgerechtigde 

leden en streeft naar evenwicht tussen 

mannen en vrouwen. De voorzitter en de 

vicevoorzitter worden verkozen met een 

tweederdemeerderheid van de 

stemgerechtigde leden van de raad van 

bestuur. 

De raad van bestuur kiest een voorzitter en 

een vicevoorzitter uit de stemgerechtigde 

leden en streeft naar geografisch 

evenwicht en evenwicht tussen mannen en 

vrouwen. De voorzitter en de 

vicevoorzitter worden verkozen met een 

tweederdemeerderheid van de 

stemgerechtigde leden van de raad van 

bestuur. 

 

Amendement  70 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De uitvoerend directeur beslist of 

het noodzakelijk is een of meer 

personeelsleden in een of meer lidstaten te 

vestigen. Alvorens te beslissen een 

plaatselijk kantoor te openen, vraagt de 

uitvoerend directeur de toestemming van 

de Commissie, de raad van bestuur en de 

betrokken lidstaat/lidstaten. In het besluit 

wordt het bereik van de activiteiten van 

het plaatselijk kantoor zodanig 

Schrappen 
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gespecificeerd dat onnodige kosten en een 

verdubbeling van de administratieve taken 

van de Autoriteit worden vermeden. Het 

kan nodig zijn een 

vestigingsovereenkomst met de betrokken 

lidstaat/lidstaten te sluiten. 

Motivering 

Momenteel is het doel van deze bepaling niet duidelijk en komt daaruit niet naar voren 

wanneer het noodzakelijk zou zijn om een of meer personeelsleden in een of meer lidstaten te 

vestigen.  Er rijzen tal van vragen: welke activiteiten worden door die personeelsleden in die 

lidstaten uitgeoefend, doen zij dit tijdelijk of permanent enz. Mogelijk zijn er overlappingen 

met de taken van de nationale verbindingsfunctionarissen. 

 

Amendement  71 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De stakeholdergroep bestaat uit zes 

vertegenwoordigers van de sociale partners 

op het niveau van de Unie die in gelijke 

mate de vakbonden en de 

werkgeversorganisaties 

vertegenwoordigen, en twee 

vertegenwoordigers van de Commissie. 

4. De stakeholdergroep bestaat uit zes 

vertegenwoordigers van de sociale partners 

op het niveau van de Unie die in gelijke 

mate de vakbonden en de 

werkgeversorganisaties 

vertegenwoordigen, en twee 

vertegenwoordigers van de Commissie. De 

leden mogen op de vergaderingen van de 

betrokken belanghebbenden worden 

vergezeld door deskundigen. 

 

Amendement  72 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 46 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

[...] Schrappen 

Motivering 

Geen van deze amendementen is noodzakelijk en haalbaar. 
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Amendement  73 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 47 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

[...] Schrappen 

Motivering 

Geen van deze amendementen is noodzakelijk en haalbaar. 
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6.11.2018 

ADVIES VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN 

aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 

oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit 

(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)) 

Rapporteur voor advies: Angel Dzhambazki 

 

 

AMENDEMENTEN 

De Commissie juridische zaken verzoekt de bevoegde Commissie werkgelegenheid en sociale 

zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Titel 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voorstel voor een Voorstel voor een 

VERORDENING VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD 

VERORDENING VAN HET EUROPEES 

PARLEMENT EN DE RAAD 

tot oprichting van een Europese 

Arbeidsautoriteit 

tot oprichting van een Europese Autoriteit 

voor arbeid en sociale zekerheid  

(Voor de EER en Zwitserland relevante 

tekst) 

(Voor de EER en Zwitserland relevante 

tekst) 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Visum 2 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Gezien de Europese pijler van sociale 

rechten, 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Het vrije verkeer van werknemers, 

de vrijheid van vestiging en het vrij 

verrichten van diensten zijn fundamentele 

beginselen van de interne markt van de 

Unie, die in het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (VWEU) 

zijn verankerd. 

(1) De bescherming van sociale en 

arbeidsrechten, het vrije verkeer van 

werknemers, de vrijheid van vestiging en 

het vrij verrichten van diensten zijn 

fundamentele beginselen van de interne 

markt van de Unie, die in het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie (VWEU) en in het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie zijn 

verankerd. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Krachtens artikel 3 VEU zet de 

Unie zich in voor een sociale 

markteconomie met een groot 

concurrentievermogen die gericht is op 

volledige werkgelegenheid en sociale 

vooruitgang, en bevordert zij sociale 

rechtvaardigheid en bescherming. 

Overeenkomstig artikel 9 VWEU houdt de 

Unie bij de bepaling en de uitvoering van 

haar beleid en optreden rekening met de 

eisen in verband met, onder andere, de 

bevordering van een hoog niveau van 

werkgelegenheid, de waarborging van een 

adequate sociale bescherming, de 

bestrijding van sociale uitsluiting alsmede 

een hoog niveau van onderwijs, opleiding 

en bescherming van de volksgezondheid. 

(2) Krachtens artikel 3 VEU zet de 

Unie zich in voor een sociale 

markteconomie met een groot 

concurrentievermogen die gericht is op 

volledige werkgelegenheid en sociale 

vooruitgang, bestrijdt zij sociale uitsluiting 

en discriminatie en bevordert zij sociale 

rechtvaardigheid en bescherming, de 

gelijkheid van vrouwen en mannen, de 

solidariteit tussen generaties en de 

bescherming van de rechten van het kind, 

evenals de economische, sociale en 

territoriale samenhang, en de solidariteit 

tussen de lidstaten. Overeenkomstig 

artikel 9 VWEU houdt de Unie bij de 

bepaling en de uitvoering van haar beleid 

en optreden rekening met de eisen in 
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verband met, onder andere, de bevordering 

van een hoog niveau van werkgelegenheid, 

de waarborging van een adequate sociale 

bescherming, de bestrijding van sociale 

uitsluiting alsmede een hoog niveau van 

onderwijs, opleiding en bescherming van 

de volksgezondheid. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 bis) Een belangrijk onderdeel van de 

Europese pijler van sociale rechten is dat 

eenieder recht heeft op tijdige en op hem 

of haar toegesneden bijstand met het oog 

op de verbetering van zijn of haar 

arbeidssituatie en -vooruitzichten. 

Iedereen die van baan verandert, heeft 

recht op meeneembaarheid van 

opgebouwde sociale en opleidingsrechten. 

Jongeren hebben recht op 

vervolgonderwijs, een stage of een 

baanaanbieding van goede kwaliteit. 

Werkzoekenden hebben recht op 

gepersonaliseerde, onafgebroken en 

consistente bijstand. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Er moet een Europese 

Arbeidsautoriteit (de "Autoriteit") worden 

opgericht met het oog op meer 

rechtvaardigheid en vertrouwen in de 

eengemaakte markt. Daartoe is het zaak 

dat de Autoriteit de lidstaten en de 

Commissie steunt bij het versterken van de 

toegang van personen en werkgevers tot 

informatie over hun rechten en plichten in 

(5) Met het oog op de vele uitdagingen 

bij de doeltreffende toepassing van de 

voorschriften van de Unie betreffende 

grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en 

de coördinatie van de sociale zekerheid, in 

combinatie met de zorgen over het 

verbeteren van de samenwerking op EU-

niveau in die sectoren, moet er een 

Europese Autoriteit voor arbeid en sociale 
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het kader van grensoverschrijdende 

arbeidsmobiliteit en tot relevante diensten, 

de naleving van het recht van de Unie en 

de samenwerking tussen de lidstaten 

bevordert met het oog op de doeltreffende 

toepassing van het recht van de Unie op 

deze gebieden en bemiddelt en tot een 

oplossing bijdraagt als er zich 

grensoverschrijdende geschillen of 

verstoringen van de arbeidsmarkt 

voordoen. 

zekerheid (de "Autoriteit") worden 

opgericht met het oog op meer vertrouwen 

in de eengemaakte markt en het verbeteren 

van de mobiliteit, met name 

arbeidsmobiliteit en de 

grensoverschrijdende verrichting van 

diensten. Het is zaak dat de Autoriteit de 

lidstaten en de Commissie steunt bij het 

versterken van de toegang van personen en 

werkgevers tot informatie over hun rechten 

en plichten in het kader van 

grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en 

de grensoverschrijdende verstrekking van 

diensten, en tot relevante diensten, de 

naleving van het recht van de Unie en de 

samenwerking tussen de lidstaten 

bevordert met het oog op de doeltreffende 

en efficiënte toepassing en handhaving 

van het recht van de Unie op deze 

gebieden, bijdraagt aan de aanpak van 

werkloosheid en bemiddelt en tot een 

oplossing bijdraagt als er zich 

grensoverschrijdende geschillen of 

verstoringen van de arbeidsmarkt 

voordoen. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) De Autoriteit moet haar activiteiten 

uitvoeren op het gebied van 

grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en 

de coördinatie van de sociale zekerheid, 

met inbegrip van het vrije verkeer van 

werknemers, de detachering van 

werknemers en uiterst mobiele diensten. 

Zij moet ook de samenwerking tussen de 

lidstaten versterken bij de bestrijding van 

zwartwerk. Wanneer de Autoriteit bij de 

uitvoering van haar activiteiten 

onregelmatigheden – inclusief op gebieden 

van het recht van de Unie die buiten haar 

bevoegdheid vallen – vermoedt zoals de 

tewerkstelling van illegale onderdanen van 

(6) Met het oog op de doeltreffende 

werking van de Autoriteit is het 

noodzakelijk dat haar doelstelling, evenals 

haar taken en verantwoordelijkheden 

duidelijk zijn gedefinieerd, teneinde de 

complementariteit van haar taken met die 

van de bestaande entiteiten te 

waarborgen. De Autoriteit moet haar 

activiteiten uitvoeren op het gebied van 

grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en 

de coördinatie van de sociale zekerheid, 

met inbegrip van het vrije verkeer van 

werknemers en de grensoverschrijdende 

verrichting van diensten zoals de 

vervoersector. Zij moet ook de 
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derde landen of schendingen van de 

arbeidsvoorwaarden of de gezondheids- en 

veiligheidsvoorschriften, moet zij hierover 

verslag kunnen uitbrengen en in 

voorkomend geval met de Commissie, de 

bevoegde organen van de Unie en de 

nationale autoriteiten rond deze kwesties 

kunnen samenwerken. 

samenwerking tussen de lidstaten 

versterken bij de bestrijding van 

zwartwerk. Wanneer de Autoriteit bij de 

uitvoering van haar activiteiten 

onregelmatigheden – inclusief op gebieden 

van het recht van de Unie die buiten haar 

bevoegdheid vallen – vermoedt zoals de 

tewerkstelling van illegale onderdanen van 

derde landen, schendingen van de 

arbeidsvoorwaarden of de gezondheids- en 

veiligheidsvoorschriften, zwartwerk en 

beperkingen van rechten en uitkeringen, 

moet zij hierover op efficiënte wijze en 

zonder onnodige vertraging verslag 

uitbrengen en met de Commissie, de 

bevoegde organen van de Unie en de 

nationale autoriteiten rond deze kwesties 

samenwerken. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) De Autoriteit moet het vrije verkeer 

van werknemers bevorderen, dat geregeld 

is bij Verordening (EU) nr. 492/2011 van 

het Europees Parlement en van de Raad39, 

Richtlijn 2014/54/EU van het Europees 

Parlement en de Raad40 en Verordening 

(EU) 2016/589 van het Europees Parlement 

en de Raad41. Zij moet de detachering van 

werknemers vergemakkelijken, die 

geregeld is bij Richtlijn 96/71/EG van het 

Europees Parlement en van de Raad42en 

Richtlijn 2014/67/EU van het Europees 

Parlement en de Raad43, onder meer door 

de handhaving van die bepalingen te 

ondersteunen die door middel van 

universeel geldende collectieve 

overeenkomsten worden uitgevoerd in 

overeenstemming met de praktijken van de 

lidstaten. Zij moet ook bijstand verlenen bij 

de coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels, die geregeld is 

bij Verordening (EG) nr. 883/2004 van het 

(7) De Autoriteit moet bijdragen tot 

het bestrijden van sociale dumping en het 

vrije verkeer van werknemers bevorderen, 

dat geregeld is bij Verordening (EU) 

nr. 492/2011 van het Europees Parlement 

en van de Raad39, Richtlijn 2014/54/EU 

van het Europees Parlement en de Raad40 

en Verordening (EU) 2016/589 van het 

Europees Parlement en de Raad41. Zij moet 

de detachering van werknemers 

vergemakkelijken, die geregeld is bij 

Richtlijn 96/71/EG van het Europees 

Parlement en van de Raad42en Richtlijn 

2014/67/EU van het Europees Parlement 

en de Raad43, onder meer door de 

handhaving van die bepalingen te 

ondersteunen die door middel van 

universeel geldende collectieve 

overeenkomsten worden uitgevoerd in 

overeenstemming met de praktijken van de 

lidstaten. Zij moet ook bijstand verlenen bij 

de coördinatie van de 
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Europees Parlement en de Raad44, 

Verordening (EG) nr. 987/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad45, 

Verordening (EU) nr. 1231/2010 van het 

Europees Parlement en de Raad46, alsmede 

bij Verordening (EG) nr. 1408/71 van de 

Raad47en Verordening (EG) nr. 574/72 van 

de Raad48. 

socialezekerheidsstelsels, die geregeld is 

bij Verordening (EG) nr. 883/2004 van het 

Europees Parlement en de Raad44, 

Verordening (EG) nr. 987/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad45, 

Verordening (EU) nr. 1231/2010 van het 

Europees Parlement en de Raad46, alsmede 

bij Verordening (EG) nr. 1408/71 van de 

Raad47en Verordening (EG) nr. 574/72 van 

de Raad48. 

_________________ _________________ 

39 Verordening (EU) nr. 492/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 5 april 

2011 betreffende het vrije verkeer van 

werknemers binnen de Unie (PB L 141 van 

27.5.2011, blz. 1). 

39 Verordening (EU) nr. 492/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 5 april 

2011 betreffende het vrije verkeer van 

werknemers binnen de Unie (PB L 141 van 

27.5.2011, blz. 1). 

40 Richtlijn 2014/54/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 16 april 2014 

betreffende maatregelen om de uitoefening 

van de in de context van het vrije verkeer 

van werknemers aan werknemers 

verleende rechten te vergemakkelijken (PB 

L 128 van 30.4.2014, blz. 8). 

40 Richtlijn 2014/54/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 16 april 2014 

betreffende maatregelen om de uitoefening 

van de in de context van het vrije verkeer 

van werknemers aan werknemers 

verleende rechten te vergemakkelijken (PB 

L 128 van 30.4.2014, blz. 8). 

41 Verordening (EU) 2016/589 van het 

Europees Parlement en de Raad van 13 

april 2016 inzake een Europees netwerk 

van diensten voor arbeidsvoorziening 

(EURES), de toegang van werknemers tot 

mobiliteitsdiensten en de verdere integratie 

van de arbeidsmarkten en tot wijziging van 

Verordeningen (EU) nr. 492/2011 en (EU) 

nr. 1296/2013 (PB L 107 van 22.4.2016, 

blz. 1). 

41 Verordening (EU) 2016/589 van het 

Europees Parlement en de Raad van 13 

april 2016 inzake een Europees netwerk 

van diensten voor arbeidsvoorziening 

(EURES), de toegang van werknemers tot 

mobiliteitsdiensten en de verdere integratie 

van de arbeidsmarkten en tot wijziging van 

Verordeningen (EU) nr. 492/2011 en (EU) 

nr. 1296/2013 (PB L 107 van 22.4.2016, 

blz. 1). 

42 Richtlijn 96/71/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 16 december 

1996 betreffende de terbeschikkingstelling 

van werknemers met het oog op het 

verrichten van diensten (PB L 18 van 

21.1.1997, blz. 1). 

42 Richtlijn 96/71/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 16 december 

1996 betreffende de terbeschikkingstelling 

van werknemers met het oog op het 

verrichten van diensten (PB L 18 van 

21.1.1997, blz. 1). 

43 Richtlijn 2014/67/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 15 mei 2014 

inzake de handhaving van Richtlijn 

96/71/EG betreffende de 

terbeschikkingstelling van werknemers met 

het oog op het verrichten van diensten en 

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 

43 Richtlijn 2014/67/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 15 mei 2014 

inzake de handhaving van Richtlijn 

96/71/EG betreffende de 

terbeschikkingstelling van werknemers met 

het oog op het verrichten van diensten en 

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 
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1024/2012 betreffende de administratieve 

samenwerking via het Informatiesysteem 

interne markt ("de IMI-verordening") (PB 

L 159 van 28.5.2014, blz. 11). 

1024/2012 betreffende de administratieve 

samenwerking via het Informatiesysteem 

interne markt ("de IMI-verordening") (PB 

L 159 van 28.5.2014, blz. 11). 

44 Verordening (EG) nr. 883/2004 van het 

Europees Parlement en de Raad van 29 

april 2004 betreffende de coördinatie van 

de socialezekerheidsstelsels (PB L 166 van 

30.4.2004, blz. 1, gerectificeerd in PB 

L 200 van 7.6.2004, blz. 1). 

44 Verordening (EG) nr. 883/2004 van het 

Europees Parlement en de Raad van 29 

april 2004 betreffende de coördinatie van 

de socialezekerheidsstelsels (PB L 166 van 

30.4.2004, blz. 1, gerectificeerd in PB 

L 200 van 7.6.2004, blz. 1). 

45 Verordening (EG) nr. 987/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 

september 2009 tot vaststelling van de 

wijze van toepassing van Verordening 

(EG) nr. 883/2004 betreffende de 

coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels (PB L 284 van 

30.10.2009, blz. 1). 

45 Verordening (EG) nr. 987/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 

september 2009 tot vaststelling van de 

wijze van toepassing van Verordening 

(EG) nr. 883/2004 betreffende de 

coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels (PB L 284 van 

30.10.2009, blz. 1). 

46 Verordening (EU) nr. 1231/2010 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

24 november 2010 tot uitbreiding van 

Verordening (EG) nr. 883/2004 en 

Verordening (EG) nr. 987/2009 tot 

onderdanen van derde landen die enkel 

door hun nationaliteit nog niet onder deze 

verordeningen vallen (PB L 344 van 

29.12.2010, blz. 1). 

46 Verordening (EU) nr. 1231/2010 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

24 november 2010 tot uitbreiding van 

Verordening (EG) nr. 883/2004 en 

Verordening (EG) nr. 987/2009 tot 

onderdanen van derde landen die enkel 

door hun nationaliteit nog niet onder deze 

verordeningen vallen (PB L 344 van 

29.12.2010, blz. 1). 

47 Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de 

Raad van 14 juni 1971 betreffende de 

toepassing van de 

socialezekerheidsregelingen op 

werknemers en zelfstandigen, alsmede op 

hun gezinsleden, die zich binnen de 

Gemeenschap verplaatsen (PB L 149 van 

5.7.1971, blz. 2). 

47 Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de 

Raad van 14 juni 1971 betreffende de 

toepassing van de 

socialezekerheidsregelingen op 

werknemers en zelfstandigen, alsmede op 

hun gezinsleden, die zich binnen de 

Gemeenschap verplaatsen (PB L 149 van 

5.7.1971, blz. 2). 

48 Verordening (EEG) nr. 574/72 van de 

Raad van 21 maart 1972 tot vaststelling 

van de wijze van toepassing van 

Verordening (EEG) nr. 1408/71 

betreffende de toepassing van de 

socialezekerheidsregelingen op 

werknemers en zelfstandigen, alsmede op 

hun gezinsleden, die zich binnen de 

Gemeenschap verplaatsen (PB L 74 van 

27.3.1972, blz. 1). 

48 Verordening (EEG) nr. 574/72 van de 

Raad van 21 maart 1972 tot vaststelling 

van de wijze van toepassing van 

Verordening (EEG) nr. 1408/71 

betreffende de toepassing van de 

socialezekerheidsregelingen op 

werknemers en zelfstandigen, alsmede op 

hun gezinsleden, die zich binnen de 

Gemeenschap verplaatsen (PB L 74 van 

27.3.1972, blz. 1). 
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Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 bis) In dit verband moet de Autoriteit 

in aanzienlijke mate bijdragen tot een 

betere toepassing en verhoogde 

doeltreffendheid van de wetgeving van de 

Unie met betrekking tot de vervoersector. 

Bedrijven die werkzaam zijn in de 

vervoersector moeten passende informatie 

over hun rechten en plichten kunnen 

opvragen en ontvangen. Bovendien zal 

een nauwere samenwerking tussen de 

lidstaten op dit gebied resulteren in een 

grotere rechtszekerheid, waardoor de 

Europese arbeidsmobiliteit zal worden 

bevorderd. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) De oprichting van de Autoriteit 

mag geen nieuwe rechten en plichten 

meebrengen voor personen of werkgevers 

– met inbegrip van marktdeelnemers of 

organisaties zonder winstoogmerk – 

aangezien ze onder de activiteiten van de 

Autoriteit moeten vallen in de mate waarin 

zij onder het recht van de Unie binnen het 

toepassingsgebied van deze verordening 

vallen. 

(10) De oprichting van de Autoriteit 

mag geen nieuwe rechten en plichten 

meebrengen voor personen of werkgevers, 

met name kmo's, – met inbegrip van 

marktdeelnemers of organisaties zonder 

winstoogmerk – aangezien ze onder de 

activiteiten van de Autoriteit moeten vallen 

in de mate waarin zij onder het recht van 

de Unie binnen het toepassingsgebied van 

deze verordening vallen. De rechten van 

werknemers moeten echter aanzienlijk 

worden verbeterd. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Om ervoor te zorgen dat ze van een 

eerlijke en doeltreffende interne markt 

kunnen profiteren, moet de Autoriteit de 

mogelijkheden voor personen en 

werknemers bevorderen om mobiel te zijn 

of diensten te verlenen en overal in de Unie 

mensen aan te werven. Dit houdt onder 

meer in dat de grensoverschrijdende 

mobiliteit van personen wordt bevorderd 

door de toegang tot diensten op het gebied 

van grensoverschrijdende mobiliteit te 

vergemakkelijken – bijvoorbeeld de 

grensoverschrijdende matching van 

vacatures, stages en leerlingplaatsen – en 

mobiliteitsregelingen te promoten – 

bijvoorbeeld "Je eerste Eures-baan" of 

"ErasmusPRO". De Autoriteit moet ook de 

transparantie van de informatie – onder 

meer over de rechten en plichten uit hoofde 

van het recht van de Unie – en de toegang 

tot diensten voor personen en werkgevers 

helpen verbeteren – in samenwerking met 

andere informatiediensten van de Unie, 

zoals Uw Europa - Advies – en ertoe 

bijdragen dat ten volle wordt geprofiteerd 

van en voor consistentie wordt gezorgd 

met de portaalsite Uw Europa, die de 

ruggengraat van de toekomstige éne 

digitale toegangspoort zal vormen53. 

(11) Om ervoor te zorgen dat ze van een 

sociaal rechtvaardige en doeltreffende 

interne markt kunnen profiteren, moet de 

Autoriteit de mogelijkheden voor personen 

en werknemers bevorderen om mobiel te 

zijn of diensten te verlenen en overal in de 

Unie mensen aan te werven, met name 

door manieren te waarborgen voor 

toegang voor mensen met een handicap of 

met specifieke behoeften. Dit houdt onder 

meer in dat de grensoverschrijdende 

mobiliteit van personen wordt bevorderd 

door de toegang tot diensten op het gebied 

van grensoverschrijdende mobiliteit te 

vergemakkelijken – bijvoorbeeld de 

grensoverschrijdende matching van 

vacatures, stages, trainee- en 

leerlingplaatsen, door het gebruik van het 

Europass-kader te promoten, en ook door 

mobiliteitsregelingen te promoten – 

bijvoorbeeld "Je eerste Eures-baan" of 

"ErasmusPRO" – en de toegang tot alle 

andere relevante diensten in de lidstaat 

van woon- of verblijfplaats, zoals 

gezondheidszorg, te vergemakkelijken. De 

Autoriteit moet ook de transparantie van de 

informatie – onder meer over de rechten en 

plichten uit hoofde van het recht van de 

Unie – en de toegang tot diensten voor 

personen en werkgevers helpen verbeteren 

– in samenwerking met andere 

informatiediensten van de Unie, zoals Uw 

Europa - Advies – en ertoe bijdragen dat 

ten volle wordt geprofiteerd van en voor 

consistentie wordt gezorgd met de 

portaalsite Uw Europa, die de ruggengraat 

van de toekomstige éne digitale 

toegangspoort zal vormen53. 

_________________ _________________ 

53 Verordening [Eén digitale toegangspoort 

– COM(2017) 256]. 

53 Verordening [Eén digitale toegangspoort 

– COM(2017) 256]. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 
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Overweging 12 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) De Autoriteit moet daartoe 

samenwerken met andere relevante 

initiatieven en netwerken van de Unie – 

met name het Europees netwerk van 

openbare diensten voor arbeidsvoorziening 

(ODA's)54, het European Enterprise 

Network55, het Border Focal Point56 en 

Solvit57 – en met relevante nationale 

diensten, zoals de in het kader van 

Richtlijn 2014/54/EU door de lidstaten 

aangewezen organen ter bevordering van 

gelijke behandeling en ter ondersteuning 

van werknemers in de Unie en hun 

familieleden en de in het kader van 

Richtlijn 2011/24/EU van het Europees 

Parlement en de Raad58 aangewezen 

nationale contactpunten om informatie 

over gezondheidszorg te verstrekken. De 

Autoriteit moet ook synergieën met de 

voorgestelde Europese e-kaart voor 

diensten59 onderzoeken, vooral wanneer 

de lidstaten ervoor kiezen verklaringen 

over gedetacheerde werknemers via het 

elektronisch platform in te dienen. De 

Autoriteit moet de Commissie vervangen 

bij het beheer van het bij Verordening 

(EU) 2016/589 opgerichte Europees 

coördinatiebureau van het Europees 

netwerk van diensten voor 

arbeidsvoorziening ("EURES"), met 

inbegrip van de vaststelling van de 

behoeften van de gebruikers en de 

vereisten voor de doeltreffendheid van het 

EURES-portaal en de bijbehorende IT-

diensten, maar met uitzondering van het 

verlenen van IT en de exploitatie en de 

ontwikkeling van de IT-infrastructuur, 

waarvoor de Commissie zelf zal blijven 

zorgen. 

(12) De Autoriteit moet daartoe 

samenwerken met andere relevante 

initiatieven en netwerken van de Unie – 

met name het Europees netwerk van 

openbare diensten voor arbeidsvoorziening 

(ODA's)54, het European Enterprise 

Network55, het Border Focal Point56 en 

Solvit57 – en met relevante nationale 

diensten, zoals de in het kader van 

Richtlijn 2014/54/EU door de lidstaten 

aangewezen organen ter bevordering van 

gelijke behandeling en ter ondersteuning 

van werknemers in de Unie en hun 

familieleden en de in het kader van 

Richtlijn 2011/24/EU van het Europees 

Parlement en de Raad58 aangewezen 

nationale contactpunten om informatie 

over gezondheidszorg te verstrekken. 

_________________ _________________ 

54 Besluit nr. 573/2014/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 

15 mei 2014 betreffende nauwere 

samenwerking tussen openbare diensten 

54 Besluit nr. 573/2014/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 

15 mei 2014 betreffende nauwere 

samenwerking tussen openbare diensten 
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voor arbeidsvoorziening (ODA's) 

(PB L 159 van 28.5.2014, blz. 32). 

voor arbeidsvoorziening (ODA's) 

(PB L 159 van 28.5.2014, blz. 32). 

55 European Enterprise Network, 

https://een.ec.europa.eu/ 

55 European Enterprise Network, 

https://een.ec.europa.eu/ 

56 Mededeling van de Commissie aan de 

Raad en het Europees Parlement, Groei en 

cohesie stimuleren in grensregio’s van de 

EU, COM(2017) 534. 

56 Mededeling van de Commissie aan de 

Raad en het Europees Parlement, Groei en 

cohesie stimuleren in grensregio’s van de 

EU, COM(2017) 534. 

57 Aanbeveling van de Commissie van 17 

september 2013 inzake de beginselen voor 

de werking van Solvit (PB L 249 van 

19.9.2011, blz. 10). 

57 Aanbeveling van de Commissie van 17 

september 2013 inzake de beginselen voor 

de werking van Solvit (PB L 249 van 

19.9.2011, blz. 10). 

58 Richtlijn 2011/24/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 9 maart 2011 

betreffende de toepassing van de rechten 

van patiënten bij grensoverschrijdende 

gezondheidszorg (PB L 88 van 4.4.2011, 

blz. 45). 

58 Richtlijn 2011/24/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 9 maart 2011 

betreffende de toepassing van de rechten 

van patiënten bij grensoverschrijdende 

gezondheidszorg (PB L 88 van 4.4.2011, 

blz. 45). 

59 COM(2016) 824 final en COM(2016) 

823 final. 

 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Met het oog op een eerlijke, 

eenvoudige en doeltreffende toepassing 

van het recht van de Unie moet de 

Autoriteit de samenwerking en de tijdige 

uitwisseling van informatie tussen de 

lidstaten bevorderen. Samen met andere 

personeelsleden is het aan de nationale 

verbindingsfunctionarissen die binnen de 

Autoriteit werkzaam zijn, de naleving door 

de lidstaten van hun 

samenwerkingsverplichtingen te 

bevorderen, uitwisselingen tussen lidstaten 

met behulp van specifieke procedures te 

versnellen en voor links met andere 

krachtens het recht van de Unie opgerichte 

nationale verbindingsbureaus, organen en 

contactpunten te zorgen. De Autoriteit 

moet het gebruik van innovatieve 

(13) Met het oog op een rechtvaardige, 

eenvoudige en doeltreffende toepassing 

van het recht van de Unie moet de 

Autoriteit de samenwerking en de tijdige 

uitwisseling van informatie tussen de 

lidstaten verbeteren. Samen met andere 

personeelsleden is het aan de nationale 

verbindingsfunctionarissen die binnen de 

Autoriteit werkzaam zijn, de naleving door 

de lidstaten van hun 

samenwerkingsverplichtingen te 

bevorderen, uitwisselingen tussen lidstaten 

met behulp van specifieke procedures te 

versnellen en voor links met andere 

krachtens het recht van de Unie opgerichte 

nationale verbindingsbureaus, organen en 

contactpunten te zorgen. De Autoriteit 

moet met name het gebruik van 
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methoden voor doeltreffende en efficiënte 

grensoverschrijdende samenwerking 

stimuleren – met inbegrip van 

elektronische instrumenten voor de 

uitwisseling van gegevens, zoals het 

systeem voor de elektronische uitwisseling 

van socialezekerheidsgegevens (EESSI) en 

het Informatiesysteem interne markt (IMI) 

– en bijdragen tot de verdere digitalisering 

van procedures en tot de verbetering van 

IT-instrumenten voor de uitwisseling van 

berichten tussen nationale autoriteiten.  

innovatieve methoden voor doeltreffende 

en efficiënte grensoverschrijdende 

samenwerking stimuleren – met inbegrip 

van elektronische instrumenten voor de 

uitwisseling van gegevens, zoals het 

systeem voor de elektronische uitwisseling 

van socialezekerheidsgegevens (EESSI) en 

het Informatiesysteem interne markt (IMI) 

– en bijdragen tot de verdere digitalisering 

van procedures en tot de verbetering van 

IT-instrumenten voor de uitwisseling van 

berichten tussen nationale autoriteiten.  

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Om de lidstaten beter in staat te 

stellen grensoverschrijdende 

onregelmatigheden aan te pakken met 

betrekking tot het recht van de Unie dat 

onder haar bevoegdheden valt, moet de 

Autoriteit de nationale autoriteiten steunen 

bij het uitvoeren van onderling afgestemde 

en gezamenlijke inspecties, onder meer 

door de uitvoering van de inspecties 

overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 

2014/67/EU te vergemakkelijken. De 

inspecties moeten plaatsvinden als de 

lidstaten erom verzoeken of als de 

lidstaten met het voorstel van de Autoriteit 

instemmen. De Autoriteit moet 

strategische, logistieke en technische 

bijstand verlenen aan de lidstaten die aan 

de onderling afgestemde of gezamenlijke 

inspecties deelnemen, met volledige 

inachtneming van de 

vertrouwelijkheidsvoorschriften. De 

inspecties moeten in overeenstemming met 

de betrokken lidstaten worden uitgevoerd 

en volledig binnen het nationale 

rechtskader van de betrokken lidstaten 

vallen, die voor follow-up van de 

resultaten van de onderling afgestemde en 

gezamenlijke inspecties moeten zorgen 

(14) Om de lidstaten beter in staat te 

stellen de bescherming te ondersteunen 

van de sociale en arbeidsrechten van 

personen die hun rechten op vrij verkeer 

uitoefenen en grensoverschrijdende 

onregelmatigheden aan te pakken met 

betrekking tot het recht van de Unie dat 

onder haar bevoegdheden valt, moet de 

Autoriteit de nationale autoriteiten en 

sociale partners steunen bij het uitvoeren 

van nationale, onderling afgestemde en 

gezamenlijke inspecties, onder meer door 

de uitvoering van de inspecties 

overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 

2014/67/EU te vergemakkelijken. De 

inspecties moeten plaatsvinden als een of 

meerdere lidstaten erom verzoeken en 

ermee instemmen. De Autoriteit moet 

strategische, logistieke en technische 

bijstand verlenen aan de lidstaten die aan 

de onderling afgestemde of gezamenlijke 

inspecties deelnemen, met volledige 

inachtneming van de 

gegevensbeschermings- en 

vertrouwelijkheidsvoorschriften. De 

inspecties worden in overeenstemming met 

de betrokken lidstaat uitgevoerd en vallen 

volledig binnen het nationale rechtskader 
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overeenkomstig hun nationale recht.   van de lidstaat op het grondgebied 

waarvan de inspectie wordt uitgevoerd, 

die voor follow-up van de resultaten van de 

onderling afgestemde en gezamenlijke 

inspecties moet zorgen overeenkomstig 

zijn nationale recht. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Om op de hoogte te blijven van 

nieuwe trends, uitdagingen of lacunes op 

het gebied van arbeidsmobiliteit en de 

coördinatie van de sociale zekerheid, moet 

de Autoriteit een analytische en 

risicobeoordelingscapaciteit ontwikkelen. 

Daarbij moeten studies en analysen van de 

arbeidsmarkt worden uitgevoerd, evenals 

collegiale toetsingen. De Autoriteit moet 

potentiële onevenwichtigheden in termen 

van vaardigheden en grensoverschrijdende 

arbeidsstromen monitoren, met inbegrip 

van de mogelijke effecten ervan voor de 

territoriale samenhang. De Autoriteit moet 

ook de in artikel 10 van Richtlijn 

2014/67/EU bedoelde risicobeoordeling 

ondersteunen. De Autoriteit moet zorgen 

voor synergieën en complementariteit met 

andere agentschappen, diensten of 

netwerken van de Unie. Daarbij moet 

onder meer worden gestreefd naar input 

van Solvit en soortgelijke diensten over 

steeds terugkerende problemen waarmee 

personen en bedrijven worden 

geconfronteerd bij de uitoefening van hun 

rechten op de gebieden binnen de 

werkingssfeer van de Autoriteit. De 

Autoriteit moet ook die activiteiten op het 

gebied van gegevensverzameling 

vergemakkelijken en stroomlijnen waarin 

de relevante wetgeving van de Unie binnen 

haar werkingssfeer voorziet. Dit brengt 

geen nieuwe rapportageverplichtingen voor 

(15) Om op de hoogte te blijven van 

nieuwe trends, uitdagingen of lacunes, 

tekortkomingen en andere inconsistenties 
op het gebied van arbeidsmobiliteit en de 

coördinatie van de sociale zekerheid en op 

andere gebieden, moet de Autoriteit een 

analytische en risicobeoordelingscapaciteit 

ontwikkelen. Daarbij moeten studies en 

analysen van de arbeidsmarkt worden 

uitgevoerd, evenals collegiale toetsingen. 

De Autoriteit moet potentiële 

onevenwichtigheden in termen van 

vaardigheden en grensoverschrijdende 

arbeidsstromen monitoren, met inbegrip 

van de mogelijke effecten ervan voor de 

territoriale samenhang. De Autoriteit moet 

ook de in artikel 10 van Richtlijn 

2014/67/EU bedoelde risicobeoordeling 

ondersteunen. De Autoriteit moet zorgen 

voor synergieën en complementariteit met 

andere agentschappen, diensten of 

netwerken van de Unie. Daarbij moet 

onder meer worden gestreefd naar input 

van Solvit en soortgelijke diensten over 

steeds terugkerende problemen waarmee 

personen en bedrijven worden 

geconfronteerd bij de uitoefening van hun 

rechten op de gebieden binnen de 

werkingssfeer van de Autoriteit. De 

Autoriteit moet ook die activiteiten op het 

gebied van gegevensverzameling 

vergemakkelijken en stroomlijnen waarin 

de relevante wetgeving van de Unie binnen 

haar werkingssfeer voorziet. Dit brengt 
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de lidstaten mee. geen nieuwe rapportageverplichtingen voor 

de lidstaten mee. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) De Autoriteit moet een platform 

bieden om geschillen tussen lidstaten bij de 

toepassing van het recht van de Unie dat 

binnen haar werkingssfeer valt, te 

beslechten. De Autoriteit moet 

voortbouwen op de bestaande dialoog- en 

bemiddelingsmechanismen op het gebied 

van de coördinatie van de sociale 

zekerheid, die door de lidstaten worden 

gewaardeerd60 en waarvan het belang door 

het Hof van Justitie is erkend61. De 

lidstaten moeten zaken naar de Autoriteit 

kunnen verwijzen met het oog op 

bemiddeling volgens de daartoe 

vastgestelde standaardprocedures. De 

Autoriteit mag zich uitsluitend 

bezighouden met geschillen tussen 

lidstaten; personen en werkgevers die bij 

de uitoefening van hun EU-rechten 

moeilijkheden ondervinden, moeten 

kunnen blijven beschikken over de 

diensten van de lidstaten en van de Unie 

die zich specifiek met dergelijke zaken 

bezighouden, zoals het Solvit-netwerk, 

waarnaar de Autoriteit dergelijke zaken 

moet verwijzen. Het Solvit-netwerk moet 

ook zaken ter overweging naar de 

Autoriteit kunnen verwijzen die niet 

kunnen worden opgelost als gevolg van 

meningsverschillen tussen nationale 

overheidsdiensten. 

(17) De Autoriteit moet een platform 

bieden om geschillen tussen lidstaten bij de 

toepassing van het recht van de Unie dat 

binnen haar werkingssfeer valt, te 

beslechten. De Autoriteit moet 

voortbouwen op de bestaande 

democratische dialoog- en 

bemiddelingsmechanismen op het gebied 

van de coördinatie van de sociale 

zekerheid, die door de lidstaten worden 

gewaardeerd60 en waarvan het belang door 

het Hof van Justitie is erkend61. De 

lidstaten moeten zaken naar de Autoriteit 

kunnen verwijzen met het oog op 

geschillenbeslechting. De Autoriteit mag 

zich uitsluitend bezighouden met 

geschillen tussen lidstaten; personen en 

werkgevers die bij de uitoefening van hun 

EU-rechten moeilijkheden ondervinden, 

moeten kunnen blijven beschikken over de 

diensten van de lidstaten en van de Unie 

die zich specifiek met dergelijke zaken 

bezighouden, zoals het Solvit-netwerk, 

waarnaar de Autoriteit dergelijke zaken 

moet verwijzen. Het Solvit-netwerk moet 

ook zaken ter overweging naar de 

Autoriteit kunnen verwijzen die niet 

kunnen worden opgelost als gevolg van 

meningsverschillen tussen nationale 

overheidsdiensten. 

_________________ _________________ 

60 Raad, Partiële algemene oriëntatie van 

26 oktober 2017 over het voorstel voor een 

verordening tot wijziging van Verordening 

(EG) nr. 883/2004 betreffende de 

coördinatie van de 

60 Raad, Partiële algemene oriëntatie van 

26 oktober 2017 over het voorstel voor een 

verordening tot wijziging van Verordening 

(EG) nr. 883/2004 betreffende de 

coördinatie van de 
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socialezekerheidsstelsels en Verordening 

(EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de 

wijze van toepassing van Verordening 

(EG) nr. 883/2004 13645/1/17. 

socialezekerheidsstelsels en Verordening 

(EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de 

wijze van toepassing van Verordening 

(EG) nr. 883/2004 13645/1/17. 

61 Zaak C-236/88 EU:C:1990:303, punt 17; 

Zaak C-202/97 EU:C:2000:75, punten 57-

58; Zaak C-178/97 EU:C:2000:169, punten 

44-45; Zaak C-2/05 EU:C:2006:69, punten 

28-29; Zaak C-12/14 EU:C:2016:135, 

punten 39-41; Zaak C-359/16 

EU:C:2018:63, punten 44-45. 

61 Zaak C-236/88 EU:C:1990:303, punt 17; 

Zaak C-202/97 EU:C:2000:75, punten 57-

58; Zaak C-178/97 EU:C:2000:169, punten 

44-45; Zaak C-2/05 EU:C:2006:69, punten 

28-29; Zaak C-12/14 EU:C:2016:135, 

punten 39-41; Zaak C-359/16 

EU:C:2018:63, punten 44-45. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(18) Om het beheer van aanpassingen 

van de arbeidsmarkt te vergemakkelijken 

moet de Autoriteit de samenwerking tussen 

belanghebbenden bevorderen om 

verstoringen van de arbeidsmarkt aan te 

pakken die meer dan één lidstaat treffen, 

zoals herstructureringen of grote projecten 

met een impact op de werkgelegenheid in 

grensregio’s. 

(18) Om het beheer van aanpassingen 

van de arbeidsmarkt te vergemakkelijken 

moet de Autoriteit de samenwerking tussen 

belanghebbenden bevorderen om 

verstoringen van de arbeidsmarkt aan te 

pakken die meer dan één lidstaat treffen, 

zoals herstructureringen of grote projecten 

met een impact op de werkgelegenheid in 

grensregio’s. De autoriteit moet dergelijke 

samenwerking ook vergemakkelijken om 

structurele problemen aan te pakken met 

betrekking tot de toegang tot arbeid en 

sociale rechten als gevolg van 

inconsistenties tussen nationale 

regelingen, zoals verschillen in de 

pensioengerechtigde leeftijd, toegang tot 

uitkeringen voor zelfstandigen en de 

beoordeling van de mate waarin een 

persoon met een handicap nog in staat is 

om te werken. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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(21) De lidstaten en de Commissie 

moeten in een raad van bestuur 

vertegenwoordigd zijn om ervoor te zorgen 

dat de Autoriteit doeltreffend kan 

functioneren. Bij de samenstelling van de 

raad van bestuur – met inbegrip van de 

selectie van de voorzitter en de 

vicevoorzitter – moet rekening worden 

gehouden met het evenwicht tussen 

mannen en vrouwen, ervaring en 

kwalificaties. Met het oog op het 

doeltreffend en efficiënt functioneren van 

de Autoriteit moet de raad van bestuur met 

name een jaarlijks werkprogramma 

vaststellen, zijn taken met betrekking tot de 

begroting van de Autoriteit uitvoeren, de 

voor de Autoriteit geldende financiële 

regels vaststellen, een uitvoerend directeur 

benoemen en de procedures vaststellen die 

de uitvoerend directeur moet volgen bij het 

nemen van besluiten met betrekking tot de 

operationele taken van de Autoriteit. 

Vertegenwoordigers van landen die geen 

lidstaten van de Unie zijn maar die het 

recht van de Unie toepassen binnen de 

werkingssfeer van de Autoriteit, kunnen als 

waarnemers aan de vergaderingen van de 

raad van bestuur deelnemen. 

(21) De lidstaten, sociale partners, door 

het Europees Parlement benoemde 

deskundigen en de Commissie moeten in 

een raad van bestuur vertegenwoordigd 

zijn om ervoor te zorgen dat de Autoriteit 

doeltreffend kan functioneren. Bij de 

samenstelling van de raad van bestuur – 

met inbegrip van de selectie van de 

voorzitters – moet rekening worden 

gehouden met het evenwicht tussen 

mannen en vrouwen, ervaring en 

kwalificaties. Met het oog op het 

doeltreffend en efficiënt functioneren van 

de Autoriteit moet de raad van bestuur met 

name een jaarlijks werkprogramma 

vaststellen, zijn taken met betrekking tot de 

begroting van de Autoriteit uitvoeren, de 

voor de Autoriteit geldende financiële 

regels vaststellen, een uitvoerend directeur 

benoemen en de procedures vaststellen die 

de uitvoerend directeur moet volgen bij het 

nemen van besluiten met betrekking tot de 

operationele taken van de Autoriteit. 

Vertegenwoordigers van landen die geen 

lidstaten van de Unie zijn maar die het 

recht van de Unie toepassen binnen de 

werkingssfeer van de Autoriteit, kunnen als 

waarnemers aan de vergaderingen van de 

raad van bestuur deelnemen. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) Op de gebieden binnen haar 

werkingssfeer moet de Autoriteit op de 

deskundigheid van relevante 

belanghebbenden kunnen rekenen via een 

specifieke stakeholdergroep. De leden 

moeten vertegenwoordigers van de sociale 

partners op het niveau van de Unie zijn. Bij 

de uitvoering van activiteiten houdt de 

stakeholdergroep naar behoren rekening 

met het advies en de expertise van het bij 

Verordening (EG) nr. 883/2004 opgerichte 

(23) Op de gebieden binnen haar 

werkingssfeer moet de Autoriteit op de 

deskundigheid van relevante 

belanghebbenden kunnen rekenen via een 

specifieke stakeholdergroep. De leden 

moeten vertegenwoordigers van de sociale 

partners op het niveau van de Unie en het 

niveau van de lidstaten en 

maatschappelijke organisaties zijn, als 

onderdeel van een transparante en 

regelmatige dialoog met representatieve 
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Raadgevend Comité voor de coördinatie 

van de socialezekerheidsstelsels en het uit 

hoofde van Verordening (EU) nr. 492/2011 

opgerichte Raadgevend Comité voor het 

vrije verkeer van werknemers. 

organisaties en het maatschappelijk 

middenveld overeenkomstig artikel 11, 

leden 1 en 2, VEU. Bij de uitvoering van 

activiteiten houdt de stakeholdergroep naar 

behoren rekening met het advies en de 

expertise van het bij Verordening (EG) 

nr. 883/2004 opgerichte Raadgevend 

Comité voor de coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels en het uit hoofde 

van Verordening (EU) nr. 492/2011 

opgerichte Raadgevend Comité voor het 

vrije verkeer van werknemers. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) Om haar volledige autonomie en 

onafhankelijkheid te waarborgen moet de 

Autoriteit over een autonome begroting 

beschikken met inkomsten uit de algemene 

begroting van de Unie, eventuele 

vrijwillige financiële bijdragen van de 

lidstaten en eventuele bijdragen van derde 

landen die aan de werkzaamheden van de 

Autoriteit deelnemen. In uitzonderlijke en 

naar behoren gemotiveerde gevallen moet 

de Autoriteit ook financiering in de vorm 

van delegatieovereenkomsten of ad-

hocsubsidies kunnen krijgen, evenals 

vergoedingen voor publicaties en eventuele 

andere door de Autoriteit verleende 

diensten. 

(24) Om haar volledige autonomie en 

onafhankelijkheid te waarborgen moet de 

Autoriteit over een autonome begroting 

beschikken met inkomsten uit de algemene 

begroting van de Unie, eventuele 

vrijwillige financiële bijdragen van de 

lidstaten en eventuele bijdragen van derde 

landen die aan de werkzaamheden van de 

Autoriteit deelnemen. De begroting van de 

Autoriteit moet resultaatgericht zijn. In 

uitzonderlijke en naar behoren 

gemotiveerde gevallen moet de Autoriteit 

ook financiering in de vorm van 

delegatieovereenkomsten of ad-

hocsubsidies kunnen krijgen, evenals 

vergoedingen voor publicaties en eventuele 

andere door de Autoriteit verleende 

diensten. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 30 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(30) Binnen het kader van hun (30) Binnen het kader van hun 
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respectieve bevoegdheden moet de 

Autoriteit met andere agentschappen van 

de Unie – met name met de agentschappen 

op het gebied van werkgelegenheid en 

sociaal beleid – samenwerken, waarbij van 

hun deskundigheid wordt gebruikgemaakt 

en naar zoveel mogelijk synergieën wordt 

gestreefd: de Europese Stichting tot 

verbetering van de levens- en 

arbeidsomstandigheden (Eurofound), het 

Europees Centrum voor de ontwikkeling 

van de beroepsopleiding (Cedefop), het 

Europees Agentschap voor de veiligheid en 

de gezondheid op het werk (EU-OSHA), 

de Europese Stichting voor opleiding 

(ETF) en – bij de strijd tegen de 

georganiseerde misdaad en de 

mensenhandel – het Agentschap van de 

Europese Unie voor samenwerking op het 

gebied van rechtshandhaving (Europol) en 

het EU-Agentschap voor justitiële 

samenwerking in strafzaken (Eurojust). 

respectieve bevoegdheden moet de 

Autoriteit met andere agentschappen van 

de Unie – met name met de agentschappen 

op het gebied van werkgelegenheid en 

sociaal beleid – samenwerken, waarbij van 

hun deskundigheid wordt gebruikgemaakt 

en naar zoveel mogelijk synergieën wordt 

gestreefd: de Europese Stichting tot 

verbetering van de levens- en 

arbeidsomstandigheden (Eurofound), het 

Europees Centrum voor de ontwikkeling 

van de beroepsopleiding (Cedefop), het 

Europees Agentschap voor de veiligheid en 

de gezondheid op het werk (EU-OSHA), 

de Europese Stichting voor opleiding 

(ETF) en – bij de strijd tegen de 

georganiseerde misdaad, de corruptie en 

de mensenhandel – het Agentschap van de 

Europese Unie voor samenwerking op het 

gebied van rechtshandhaving (Europol) en 

het EU-Agentschap voor justitiële 

samenwerking in strafzaken (Eurojust), 

alsmede met de andere EU-

agentschappen die actief zijn op het 

gebied van justitie en binnenlandse zaken, 

zoals het Bureau van de Europese Unie 

voor de grondrechten (FRA), het 

Europees Ondersteuningsbureau voor 

asielzaken (EASO), het Europees 

Agentschap voor het operationeel beheer 

van grootschalige IT-systemen op het 

gebied van vrijheid, veiligheid en recht 

(eu-LISA), het Europees 

Waarnemingscentrum voor drugs en 

drugsverslaving (EWDD), het Europees 

Instituut voor gendergelijkheid (EIGE), 

het Agentschap van de Europese Unie 

voor opleiding op het gebied van 

rechtshandhaving (Cepol) en de EU-

coördinator voor de bestrijding van 

mensenhandel. Deze samenwerking 

betekent niet dat de werkzaamheden van 

de Autoriteit en andere EU-

agentschappen worden verdubbeld. 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 
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Overweging 31 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(31) Om de activiteiten van bestaande 

organen op het gebied van 

grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit een 

operationele dimensie te verlenen moet de 

Autoriteit de taken overnemen van het bij 

Verordening (EU) nr. 492/2011 opgerichte 

Technisch Comité voor het vrije verkeer 

van werknemers, het bij Besluit 

2009/17/EG van de Commissie ingestelde 

Comité van deskundigen inzake de 

detachering van werknemers68 en het bij 

Besluit (EU) 2016/344 van het Europees 

Parlement en de Raad opgerichte Europees 

platform voor de intensivering van de 

samenwerking bij de aanpak van 

zwartwerk69. Met de oprichting van de 

Autoriteit moeten die organen ophouden te 

bestaan. 

(31) Om de activiteiten van bestaande 

organen op het gebied van 

grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit een 

operationele dimensie te verlenen moet de 

Autoriteit de taken overnemen van het bij 

Verordening (EU) nr. 492/2011 opgerichte 

Technisch Comité voor het vrije verkeer 

van werknemers, het bij Besluit 

2009/17/EG van de Commissie ingestelde 

Comité van deskundigen inzake de 

detachering van werknemers68 en het bij 

Besluit (EU) 2016/344 van het Europees 

Parlement en de Raad opgerichte Europees 

platform voor de intensivering van de 

samenwerking bij de aanpak van 

zwartwerk69. Met de oprichting van de 

Autoriteit moeten die organen door de 

Autoriteit worden overgenomen en met de 

Autoriteit worden samengevoegd. 

_________________ _________________ 

68 Besluit 2009/17/EG van de Commissie 

van 19 december 2008 tot instelling van 

een Comité van deskundigen inzake de 

detachering van werknemers (PB L 8 van 

13.1.2009, blz. 26). 

68 Besluit 2009/17/EG van de Commissie 

van 19 december 2008 tot instelling van 

een Comité van deskundigen inzake de 

detachering van werknemers (PB L 8 van 

13.1.2009, blz. 26). 

69 Besluit (EU) 2016/344 van het Europees 

Parlement en de Raad van 9 maart 2016 tot 

oprichting van een Europees platform voor 

de intensivering van de samenwerking bij 

de aanpak van zwartwerk (PB L 65 van 

11.3.2016, blz. 12). 

69 Besluit (EU) 2016/344 van het Europees 

Parlement en de Raad van 9 maart 2016 tot 

oprichting van een Europees platform voor 

de intensivering van de samenwerking bij 

de aanpak van zwartwerk (PB L 65 van 

11.3.2016, blz. 12). 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 32 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(32) De Autoriteit moet de activiteiten 

van de bij Verordening (EG) nr. 883/2004 

opgerichte Administratieve Commissie 

voor de coördinatie van de 

(32) De Autoriteit moet met de bij 

Verordening (EG) nr. 883/2004 opgerichte 

Administratieve Commissie voor de 

coördinatie van de 
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socialezekerheidsstelsels ("de 

Administratieve Commissie") aanvullen 

voor zover zij regelgevende taken uitvoert 

met betrekking tot de toepassing van 

Verordening (EG) nr. 883/2004 en 

Verordening (EG) nr. 987/2009. De 

Autoriteit moet echter operationele taken 

overnemen die momenteel binnen het 

kader van de Administratieve Commissie 

worden uitgevoerd: de Autoriteit moet 

onder meer tussen lidstaten bemiddelen en 

een forum bieden voor de behandeling 

van financiële kwesties met betrekking tot 

de toepassing van Verordening (EG) nr. 

883/2004 en Verordening (EG) 

nr. 987/2009 bieden – waarbij zij de bij die 

verordeningen opgerichte 

Rekencommissie vervangt – en de 

behandeling van kwesties met betrekking 

tot elektronische gegevensuitwisseling en 

IT-instrumenten om de toepassing van die 

verordeningen te vergemakkelijken – 

waarbij zij de bij die verordeningen 

opgerichte Technische Commissie voor de 

gegevensverwerking vervangt. 

socialezekerheidsstelsels ("de 

Administratieve Commissie") 

samenwerken en kan aan de 

vergaderingen van de Administratieve 

Commissie en haar comités deelnemen. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 34 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(34) In het licht van deze nieuwe 

institutionele structuur moeten de 

Verordeningen (EG) nr. 883/2004, (EG) 

nr. 987/2009, (EU) nr. 492/2011 en (EU) 

2016/589 worden gewijzigd en de 

Besluiten 2009/17/EG en (EU) 2016/344 

worden ingetrokken. 

(34) In het licht van deze nieuwe 

institutionele structuur moeten de 

Verordeningen (EG) nr. 883/2004, (EU) 

nr. 492/2011 en (EU) 2016/589 worden 

gewijzigd en de Besluiten 2009/17/EG en 

(EU) 2016/344 worden ingetrokken. 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 37 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(37) Overeenkomstig artikel 6 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie 

eerbiedigt deze verordening de 

grondrechten en de beginselen die met 

name in het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie zijn vastgesteld, 

(37) Overeenkomstig artikel 6 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie 

eerbiedigt deze verordening de 

grondrechten en de beginselen die met 

name in het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie zijn vastgesteld 

alsmede de toepasselijke internationale 

arbeids- en mensenrechtenwetgeving. Ook 

wordt de Europese pijler van sociale 

rechten in deze verordening in 

aanmerking genomen. 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 37 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (37 bis) Het Parlement moet 

stelselmatig en op voet van gelijkheid met 

de Commissie en de Raad betrokken 

worden bij het vaststellen en afwegen van 

de criteria voor het kiezen van de locatie 

van de Autoriteit, 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – titel 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Onderwerp en toepassingsgebied Oprichting en werkterrein 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Bij deze verordening wordt de 

Europese Arbeidsautoriteit ("de 

1. Bij deze verordening wordt de 

Europese Autoriteit voor arbeid en sociale 
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Autoriteit") opgericht. zekerheid ("de Autoriteit") opgericht. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De Autoriteit verleent de lidstaten 

en de Commissie bijstand op het gebied 

van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit 

en de coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels in de Unie. 

2. De Autoriteit draagt bij aan een 

consistente, efficiënte en effectieve 

toepassing van de Europese 

arbeidswetgeving en de Europese sociale 

wetgeving alsmede aan gelijke toegang tot 

sociale zekerheid en gepaste sociale 

bescherming voor alle personen die hun 

rechten inzake vrij verkeer uitoefenen. De 

Autoriteit verleent de lidstaten en de 

Commissie bijstand op het gebied van 

grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en 

de coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels in de Unie. 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De Autoriteit bevordert en 

ondersteunt nauwere samenwerking 

tussen de lidstaten, sociale partners, 

andere belanghebbenden en de 

Commissie bij alle arbeidszaken en 

sociale aangelegenheden met een 

grensoverschrijdende dimensie. Deelname 

aan de activiteiten van de Autoriteit doet 

geen afbreuk aan de bevoegdheden, 

verplichtingen en verantwoordelijkheden 

van de lidstaten in het kader van onder 

meer de relevante en toepasselijke 

verdragen van de Internationale 

Arbeidsorganisatie (ILO) – bijvoorbeeld 

Verdrag nr. 81 betreffende de 

arbeidsinspectie in de industrie en de 

handel – en is op generlei wijze van 
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invloed op de uitoefening van de in de 

lidstaten en op het niveau van de Unie 

erkende grondrechten met betrekking tot 

het recht op collectieve onderhandelingen 

overeenkomstig het nationaal recht en de 

nationale praktijk, noch op de 

bevoegdheden van de lidstaten om inzake 

nationale arbeidsverhoudingen te 

reguleren, te bemiddelen of te monitoren, 

met name wat betreft de uitoefening van 

het recht op collectieve onderhandelingen, 

en collectieve maatregelen te nemen. 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 2 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 ter. Deze verordening laat de 

verschillen tussen de nationale stelsels 

van arbeidsverhoudingen en de 

autonomie van de sociale partners, zoals 

deze uitdrukkelijk is erkend in het VWEU, 

onverlet. De Autoriteit draagt bij aan de 

handhaving en de verbetering van het 

recht van de Unie en het nationaal recht 

overeenkomstig het EU-Handvest van de 

grondrechten en de internationaal 

toepasselijke arbeidsnormen door: 

 a) het vrij verkeer van personen, de 

vrijheid van vestiging en het vrij 

verrichten van diensten te waarborgen; 

 b) gelijke behandeling van personen en 

eerlijke grensoverschrijdende 

concurrentie te waarborgen; 

 c) grensoverschrijdende sociale fraude, 

misbruik en fouten te voorkomen, op te 

sporen en te vervolgen; 

 d) zwartwerk te voorkomen, te 

ontmoedigen en te bestrijden alsmede het 

aangeven van zwartwerk aan te moedigen 

met waarborging van de eerbiediging van 

de toepasselijke werknemersrechten; 
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 e) grensoverschrijdende vervolging en 

tenuitvoerlegging van boetes en sancties 

in arbeidszaken en sociale 

aangelegenheden te ondersteunen; 

 f) de coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels binnen de Unie 

te vergemakkelijken. 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 2 Artikel 2 

Doelstellingen Doelstellingen 

De doelstelling van de Autoriteit is bij te 

dragen tot het waarborgen van eerlijke 

arbeidsmobiliteit op de interne markt. 

Daartoe: 

Het doel van de Autoriteit is bij te dragen 

tot het bevorderen van eerlijke mobiliteit 

zonder onzekerheid, met name 

arbeidsmobiliteit en het 

grensoverschrijdend verrichten van 

diensten op de interne markt. Daartoe: 

a) bevordert de Autoriteit de toegang 

van personen en werkgevers tot informatie 

over hun rechten en plichten, en tot 

relevante diensten; 

a) bevordert de Autoriteit de toegang 

van personen, werkgevers en sociale 

partners tot informatie over hun rechten en 

plichten, en tot relevante diensten; 

b) ondersteunt de Autoriteit de 

samenwerking tussen de lidstaten bij de 

grensoverschrijdende handhaving van het 

toepasselijke recht van de Unie, onder 

meer door gezamenlijke inspecties te 

vergemakkelijken; 

b) bevordert, verbetert en ondersteunt 

de Autoriteit de samenwerking tussen de 

lidstaten bij hun inspanningen om aan te 

zetten tot betere samenwerking en de 

consistente, efficiënte en effectieve 
grensoverschrijdende handhaving van het 

toepasselijke recht van de Unie, onder 

meer door technische en logistieke 

bijstand en opleiding te verstrekken 

teneinde gezamenlijke inspecties te 

vergemakkelijken; 

 b bis) ziet de Autoriteit toe op de 

toepassing van het Unierecht op het 

gebied van arbeidsmobiliteit en 

onderzoekt zij de schendingen van dit 

recht – zoals diverse vormen van sociale 

fraude, inbreuken, misbruik van rechten 

inzake arbeidsmobiliteit van mobiele 
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werknemers, met inbegrip van 

seizoenwerkers, grenswerknemers en 

gedetacheerde werknemers, discriminatie, 

frauduleuze arbeidsovereenkomsten en 

mensenhandel met het oog op 

economische uitbuiting; 

c) bemiddelt de Autoriteit in en draagt 

zij bij tot een oplossing voor 

grensoverschrijdende geschillen tussen 

nationale autoriteiten of verstoringen van 

de arbeidsmarkt. 

c) bemiddelt de Autoriteit tussen 

nationale autoriteiten en draagt zij bij aan 

het verhelpen van verstoringen van de 

arbeidsmarkt of grensoverschrijdende 

handhavingsproblemen, op verzoek van 

de lidstaten en zonder afbreuk te doen aan 

de verschillende nationale stelsels of de 

autonomie van de sociale partners, noch 

aan het recht op collectieve 

onderhandelingen; 

 c bis) adviseert de Autoriteit de 

Commissie en de lidstaten over de 

bestrijding van werkloosheid; 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Autoriteit is een orgaan van de 

Unie met rechtspersoonlijkheid. 

1. De Autoriteit is een 

gedecentraliseerd orgaan van de Unie met 

rechtspersoonlijkheid. 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) overeenkomstig de artikelen 6 en 7 

bevordert zij de toegang van personen en 

werkgevers tot informatie over rechten en 

plichten in grensoverschrijdende situaties 

en de toegang tot diensten op het gebied 

van grensoverschrijdende 

arbeidsmobiliteit; 

a) overeenkomstig de artikelen 6 en 7 

bevordert en verbetert zij de toegang van 

personen, werkgevers en sociale partners 

tot informatie over aan vrij verkeer 

gerelateerde rechten en plichten in 

grensoverschrijdende situaties en de 

toegang tot relevante diensten, met 

inbegrip van sociale diensten en met 
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name gezondheidszorg, en diensten op het 

gebied van grensoverschrijdende 

arbeidsmobiliteit; 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) overeenkomstig artikel 8 bevordert 

zij de samenwerking en de uitwisseling van 

informatie tussen nationale autoriteiten met 

het oog op de doeltreffende handhaving 

van het toepasselijke recht van de Unie; 

b) overeenkomstig artikel 8 bevordert, 

faciliteert en ondersteunt zij de 

samenwerking en de uitwisseling van 

informatie tussen nationale autoriteiten met 

het oog op de doeltreffende handhaving 

van het toepasselijke recht van de Unie en 

de doeltreffende bestrijding van 

werkloosheid; 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) overeenkomstig de artikelen 9 en 

10 coördineert en ondersteunt zij onderling 

afgestemde en gezamenlijke inspecties; 

c) overeenkomstig de artikelen 9 en 

10 doet zij voorstellen voor en coördineert 

en ondersteunt zij onderling afgestemde en 

gezamenlijke inspecties; 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) overeenkomstig artikel 11 voert zij 

analysen en risicobeoordelingen uit met 

betrekking tot grensoverschrijdende 

arbeidsmobiliteit; 

d) overeenkomstig artikel 11 geeft zij 

de aanzet tot analysen, voert zij 

risicobeoordelingen uit met betrekking tot 

arbeidsmobiliteit op de interne markt en 

brengt zij adviezen en aanbevelingen uit; 

 



 

RR\1170122NL.docx 155/263 PE623.718v02-00 

 NL 

Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 – letter e 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) overeenkomstig artikel 12 

ondersteunt zij de lidstaten bij de 

capaciteitsopbouw met het oog op de 

doeltreffende handhaving van het 

toepasselijke recht van de Unie; 

e) overeenkomstig artikel 12 brengt 

zij richtsnoeren en interpretatieve 

adviezen uit over het toepasselijk recht 

van de Unie en ondersteunt zij de lidstaten 

en alle relevante sociale partners en 

belanghebbenden bij de capaciteitsopbouw 

met het oog op de doeltreffende naleving, 

tenuitvoerlegging en handhaving van het 

toepasselijke recht van de Unie; 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 – letter f 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

f) overeenkomstig artikel 13 

bemiddelt zij bij geschillen tussen de 

autoriteiten van de lidstaten over de 

toepassing van het toepasselijke recht van 

de Unie; 

f) overeenkomstig artikel 13 

bemiddelt zij bij geschillen tussen de 

autoriteiten van de lidstaten over de 

toepassing van het toepasselijke recht van 

de Unie en draagt zij, indien nodig, door 

middel van een besluit bij aan de 

beslechting van geschillen; 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 – letter f bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 f bis) overeenkomstig artikel 13 bis 

bemiddelt zij bij geschillen tussen 

personen en autoriteiten van de lidstaten 

over de toepassing van het toepasselijke 

recht van de Unie; 

 

Amendement  41 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 – letter g 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

g) overeenkomstig artikel 14 

bevordert zij de samenwerking tussen 

relevante belanghebbenden bij 

grensoverschrijdende verstoringen van de 

arbeidsmarkt. 

g) overeenkomstig artikel 14 

bevordert zij de samenwerking tussen 

relevante belanghebbenden bij 

grensoverschrijdende verstoringen van de 

arbeidsmarkt en faciliteert zij de 

ondersteuning van werknemers die te 

maken hebben met onzekere 

grensoverschrijdende 

arbeidsomstandigheden; 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 – letter g bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 g bis) overeenkomstig artikel 14 bis 

bevordert zij de samenwerking tussen de 

belanghebbenden indien zich wegens 

leemten in of inconsistentie tussen de 

systemen van de lidstaten structurele 

problemen voordoen bij de toegang tot 

arbeidsrechten en sociale rechten; 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 – letter g ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 g ter) zij brengt advies uit aan het 

Europees Parlement, de Raad en de 

Commissie over elk initiatief dat volgens 

haar kan bijdragen aan een effectieve 

handhaving van het recht van de Unie 

met betrekking tot personen die hun recht 

van vrij verkeer uitoefenen. 

 

Amendement  44 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 6 Artikel 6 

Informatie over grensoverschrijdende 

arbeidsmobiliteit 

Informatie over grensoverschrijdende 

arbeidsmobiliteit 

Overeenkomstig Verordening (EU) 

589/2016 inzake Eures en Verordening 

[één digitale toegangspoort – COM(2017) 

256] verbetert de Autoriteit de 

beschikbaarheid, de kwaliteit en de 

toegankelijkheid van de aan personen en 

werkgevers verstrekte informatie om de 

arbeidsmobiliteit binnen de Unie te 

bevorderen. Daartoe: 

Overeenkomstig Verordening (EU) 

589/2016 inzake Eures en Verordening 

[één digitale toegangspoort – COM(2017) 

256] verbetert de Autoriteit de 

beschikbaarheid, de kwaliteit en de 

toegankelijkheid van de aan personen, 

werkgevers en sociale partners verstrekte 

informatie om eerlijke arbeidsmobiliteit 

binnen de Unie te bevorderen. Daartoe: 

a) verstrekt de Autoriteit relevante 

informatie over de rechten en plichten van 

personen bij grensoverschrijdende 

arbeidsmobiliteit;  

a) verstrekt de Autoriteit in 

samenwerking met de relevante nationale 

autoriteiten met name aan werkgevers, 

sociale partners en werkzoekenden 

relevante informatie over alle rechten en 

plichten van personen bij 

grensoverschrijdende mobiliteit, met name 

arbeidsmobiliteit en met betrekking tot de 

socialezekerheidsrechten en sociale 

bescherming en het grensoverschrijdend 

verrichten van diensten; 

b) bevordert de Autoriteit 

mogelijkheden om de arbeidsmobiliteit 

van personen te ondersteunen, onder 

meer door advies over de toegang tot 

onderwijs en taalopleidingen te verlenen; 

b) financiert, verleent en organiseert 

de Autoriteit begeleiding, adviesdiensten 

en opleidingen, waaronder 

sectorspecifieke taalcursussen, om de 

arbeidsmobiliteit van personen te 

ondersteunen; 

c) verstrekt de Autoriteit relevante 

informatie aan werkgevers over 

arbeidsvoorschriften en de levens- en 

arbeidsvoorwaarden voor werknemers – 

met inbegrip van gedetacheerde 

werknemers – bij grensoverschrijdende 

arbeidsmobiliteit; 

c) verstrekt de Autoriteit, in 

samenwerking met de relevante nationale 

autoriteiten, relevante informatie aan 

werkgevers en werknemers, sociale 

partners en de relevante belanghebbenden 
over de huidige arbeidsvoorschriften en 

andere sociaaleconomische indicatoren 

die van invloed zijn op de lonen van 
werknemers bij grensoverschrijdende 

arbeidsmobiliteit, met inbegrip van 

gedetacheerde werknemers; in alle 

officiële talen van de Unie; stelt zij een 

indicatieve calculator voor 
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loonvergelijking ter beschikking waarmee 

de loonniveaus van de gedetacheerde 

werknemer tijdens de detacheringsperiode 

in de gastlidstaat worden aangegeven; 

d) helpt de Autoriteit de lidstaten bij 

het voldoen aan de verplichtingen inzake 

de verspreiding van en de toegang tot 

informatie over het vrije verkeer van 

werknemers – zoals vastgesteld in artikel 6 

van Richtlijn 2014/54/EU – en de 

terbeschikkingstelling van werknemers – 

zoals vastgesteld in artikel 5 van Richtlijn 

2014/67/EU; 

d) werkt de Autoriteit nauw samen 

met de lidstaten en de relevante nationale 

autoriteiten om ervoor te zorgen dat wordt 

voldaan aan de verplichtingen inzake de 

verspreiding van en de toegang tot 

informatie over het vrije verkeer van 

werknemers – zoals vastgesteld in artikel 6 

van Richtlijn 2014/54/EU – en de 

terbeschikkingstelling van werknemers – 

zoals vastgesteld in artikel 5 van Richtlijn 

2014/67/EU; met het oog hierop ontwerpt 

en beheert de Autoriteit een Europese 

website die als centraal toegangspunt 

dient en alle relevante informatie van elk 

van de officiële nationale websites zoals 

bedoeld in artikel 5 van Richtlijn 

2014/67/EU bevat; 

e) helpt de Autoriteit de lidstaten bij 

het verbeteren van de nauwkeurigheid, de 

volledigheid en de 

gebruikersvriendelijkheid van relevante 

nationale informatiediensten 

overeenkomstig de kwaliteitscriteria van 

Verordening [één digitale toegangspoort – 

COM(2017)256]; 

e) helpt de Autoriteit de lidstaten bij 

het verbeteren van de nauwkeurigheid, de 

volledigheid en de 

gebruikersvriendelijkheid van relevante 

nationale informatiediensten 

overeenkomstig de kwaliteitscriteria van 

Verordening [één digitale toegangspoort – 

COM(2017)256]; 

f) helpt de Autoriteit de lidstaten – 

met volledige inachtneming van de 

bevoegdheden van de lidstaten – bij het op 

vrijwillige basis stroomlijnen van de 

informatie- en dienstverlening aan 

personen en werkgevers met betrekking tot 

grensoverschrijdende mobiliteit. 

f) helpt de Autoriteit de lidstaten – 

met volledige inachtneming van de 

bevoegdheden van de lidstaten en de 

grondrechten – bij het op vrijwillige basis 

stroomlijnen en verbeteren van de 

informatie- en dienstverlening aan 

personen en werkgevers met betrekking tot 

grensoverschrijdende mobiliteit. 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – kopje 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Toegang tot diensten op het gebied van Toegang tot diensten op het gebied van 

grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en 
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grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit andere relevante diensten 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 8 Artikel 8 

Samenwerking en uitwisseling van 

informatie tussen de lidstaten 

Samenwerking en uitwisseling van 

informatie tussen de lidstaten 

1. De Autoriteit bevordert de 

samenwerking tussen de lidstaten en 

ondersteunt hun daadwerkelijke naleving 
van samenwerkingsverplichtingen – onder 

meer inzake de uitwisseling van informatie 

– die zijn vastgesteld in het recht van de 

Unie dat onder de bevoegdheden van de 

Autoriteit valt. 

1. De Autoriteit bevordert de 

samenwerking tussen de lidstaten, sociale 

partners en relevante belanghebbenden en 

draagt bij aan het waarborgen van de 

naleving – onder meer inzake de 

uitwisseling van informatie – die is 

vastgesteld in het recht van de Unie dat 

onder de bevoegdheden van de Autoriteit 

valt, in overeenstemming met de 

toepasselijke wetgeving van de Unie 

inzake gegevensbescherming en de 

grondrechten. 

Daartoe is het aan de Autoriteit om – op 

verzoek van de nationale autoriteiten en 

met het oog op snellere uitwisselingen 

tussen die autoriteiten – met name: 

Daartoe is het aan de Autoriteit om – op 

verzoek van de nationale autoriteiten of op 

eigen initiatief en in nauwe 

samenwerking met de nationale 

autoriteiten en met het oog op snellere 

uitwisselingen tussen die autoriteiten – met 

name: 

a) de nationale autoriteiten te helpen 

bij het opsporen van de relevante 

contactpunten van de nationale autoriteiten 

in andere lidstaten; 

a) de nationale autoriteiten te helpen 

bij het opsporen van de relevante 

contactpunten van de nationale autoriteiten 

in andere lidstaten; 

b) de follow-up van verzoeken en de 

uitwisseling van informatie tussen 

nationale autoriteiten te bevorderen door 

logistieke en technische steun – met 

inbegrip van vertaal- en tolkendiensten – te 

verlenen en informatie over de stand van 

bepaalde zaken uit te wisselen; 

b) de follow-up van verzoeken en de 

uitwisseling van informatie tussen 

nationale autoriteiten te bevorderen door 

logistieke en technische steun – met 

inbegrip van vertaal- en tolkendiensten – te 

verlenen en informatie over de stand van 

bepaalde zaken op formele en informele 

wijze uit te wisselen, afhankelijk van de 

specifieke kenmerken van de individuele 

zaak; 
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c) beste praktijken te bevorderen en 

uit te wisselen; 

c) beste praktijken te bevorderen en 

uit te wisselen, waarbij zij rekening houdt 

met de specifieke rechten op collectieve 

onderhandelingen in de lidstaten; 

d) de grensoverschrijdende 

handhaving van sancties en boetes te 

bevorderen; 

d) op verzoek van de betrokken 

lidstaat ervoor helpen zorgen dat de 

coördinatie van de grensoverschrijdende 

handhaving van sancties en boetes 

doeltreffend werkt; 

e) om de drie maanden verslag bij de 

Commissie uit te brengen over onvoldane 

verzoeken tussen lidstaten en – zo nodig – 

een bemiddelingsprocedure te starten 

overeenkomstig artikel 13. 

e) om de drie maanden verslag bij de 

Commissie, het Europees Parlement en de 

lidstaten uit te brengen over onvoldane 

verzoeken tussen lidstaten en – zo nodig – 

een bemiddelingsprocedure te starten 

overeenkomstig artikel 13 en artikel 

13 bis. 

 1 bis. Op verzoek van de Autoriteit 

verstrekken de bevoegde nationale 

autoriteiten aan de Autoriteit alle nodige 

informatie in de voorgeschreven vorm om 

de haar bij deze verordening opgedragen 

taken uit te voeren, op voorwaarde dat zij 

rechtens inzage in de desbetreffende 

informatie kunnen krijgen. De informatie 

moet correct, coherent en volledig zijn. De 

bevoegde nationale autoriteit verstrekt de 

informatie binnen twee maanden en in 

dringende gevallen binnen twee 

werkdagen, onverminderd de 

beoordelingsbevoegdheid van de lidstaten 

bij speciale gevallen. 

 1 ter. Op naar behoren gemotiveerd 

verzoek van een nationale autoriteit 

verstrekt de Autoriteit alle informatie die 

noodzakelijk is om de nationale autoriteit 

in staat te stellen haar taken uit te voeren, 

binnen de reikwijdte van de bevoegdheden 

van de Autoriteit. 

2. Overeenkomstig artikel 74 van 

Verordening (EG) nr. 883/2004 en de 

artikelen 65, 67 en 69 van Verordening 

(EG) nr. 987/2009 ondersteunt de 

Autoriteit de werkzaamheden van de 

Administratieve Commissie voor de 

coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels bij de 

behandeling van financiële kwesties met 

2. Overeenkomstig artikel 74 van 

Verordening (EG) nr. 883/2004 en de 

artikelen 65, 67 en 69 van Verordening 

(EG) nr. 987/2009 ondersteunt de 

Autoriteit de werkzaamheden van de 

Administratieve Commissie voor de 

coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels bij de 

behandeling van financiële kwesties met 
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betrekking tot de coördinatie van de sociale 

zekerheid. 

betrekking tot de coördinatie van de sociale 

zekerheid. 

3. De Autoriteit bevordert het gebruik 

van elektronische instrumenten en 

procedures voor de uitwisseling van 

berichten tussen nationale autoriteiten, met 

inbegrip van het Informatiesysteem interne 

markt (IMI) en het systeem voor de 

elektronische uitwisseling van 

socialezekerheidsgegevens (EESSI). 

3. De Autoriteit bevordert en bewaakt 

het passende gebruik van elektronische 

instrumenten en procedures voor de 

uitwisseling van berichten tussen nationale 

autoriteiten, met inbegrip van het 

Informatiesysteem interne markt (IMI) en 

het systeem voor de elektronische 

uitwisseling van 

socialezekerheidsgegevens (EESSI) en 

verleent technische bijstand en expertise. 

4. De Autoriteit stimuleert het gebruik 

van innovatieve methoden voor 

doeltreffende en efficiënte 

grensoverschrijdende samenwerking, 

onderzoekt het mogelijke gebruik van 

elektronische uitwisselingsmechanismen 

tussen de lidstaten om fraude 

gemakkelijker op te sporen en dient 

verslagen bij de Commissie in met het oog 

op de verdere ontwikkeling van die 

mechanismen. 

4. De Autoriteit stimuleert het gebruik 

van innovatieve methoden voor 

doeltreffende en efficiënte 

grensoverschrijdende samenwerking, 

onderzoekt het mogelijke gebruik van 

elektronische uitwisselingsmechanismen 

tussen de lidstaten om fraude 

gemakkelijker op te sporen en dient 

verslagen bij de Commissie en de 

desbetreffende lidstaten in met het oog op 

de verdere ontwikkeling van die 

mechanismen, in overeenstemming met de 

toepasselijke wetgeving van de Unie 

inzake gegevensbescherming en de 

grondrechten. 

 4 bis. De Autoriteit houdt een Unielijst 

bij van ondernemingen die niet voldoen 

aan de relevante juridische vereisten met 

betrekking tot het waarborgen van eerlijke 

arbeidsmobiliteit zonder 

arbeidsonzekerheid. Deze EU-lijst wordt 

openbaar gemaakt om maximale 

transparantie te verzekeren. Zij is 

gebaseerd op gemeenschappelijke criteria 

en wordt regelmatig geëvalueerd. De 

eerste lijst wordt opgesteld binnen twaalf 

maanden na aanvang van de 

werkzaamheden van de Autoriteit. 

Ondernemingen die op de Unielijst staan, 

krijgen een exploitatieverbod. De 

verbodsbepalingen van de Unielijst zijn 

van toepassing op het gehele grondgebied 

van de lidstaten. In uitzonderlijke 

gevallen mogen lidstaten unilaterale 

maatregelen nemen. In noodgevallen en 

in geval van onvoorziene 
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veiligheidsproblemen krijgen de lidstaten 

de mogelijkheid om onmiddellijk een 

exploitatieverbod uit te vaardigen voor 

hun eigen grondgebied. De Autoriteit 

faciliteert de samenwerking tussen 

lidstaten in het geval van 

grensoverschrijdende marktverstoringen 

en helpt hen bij het bestrijden van sociale 

dumping. 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 8 bis 

 Gegevensbescherming 

 1.  De Autoriteit beschermt 

overeenkomstig de bepalingen van deze 

richtlijn de fundamentele rechten en 

vrijheden van natuurlijke personen, en 

met name hun recht op persoonlijke 

levenssfeer in verband met de verwerking 

van persoonsgegevens. 

 2.  De toepassing van het relevante 

Unierecht betreffende 

gegevensbescherming is verplicht voor 

alle activiteiten die door de Autoriteit 

worden uitgevoerd. 

Motivering 

Het doel van dit artikel is te verduidelijken dat de algemene verordening 

gegevensbescherming onder alle omstandigheden van toepassing is. De Autoriteit krijgt tot 

taak grote hoeveelheden gevoelige gegevens te verwerken die betrekking hebben op alle 

lidstaten en het is van het grootste belang dat expliciet duidelijk wordt gemaakt dat de 

gegevensbeschermingswetgeving te allen tijde van toepassing is. 

 

Amendement  48 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 9 Artikel 9 

Coördinatie van onderling afgestemde en 

gezamenlijke inspecties 

Coördinatie van onderling afgestemde en 

gezamenlijke inspecties 

1. Op verzoek van een of meer 

lidstaten coördineert de Autoriteit 

onderling afgestemde of gezamenlijke 

inspecties op gebieden die onder de 

bevoegdheden van de Autoriteit vallen. Het 

verzoek kan door een of meer lidstaten 

worden ingediend. De Autoriteit kan de 

autoriteiten van de betrokken lidstaten ook 

voorstellen dat zij zelf een onderling 

afgestemde of gezamenlijke inspectie 

uitvoeren.  

1. Op verzoek van een of meer 

lidstaten spant de Autoriteit zich in om 

tussen hen een overeenkomst af te sluiten 

en coördineert zij onderling afgestemde of 

gezamenlijke inspecties op gebieden die 

onder de bevoegdheden van de Autoriteit 

vallen. Het verzoek kan door een of meer 

lidstaten worden ingediend. De Autoriteit 

kan de autoriteiten van de betrokken 

lidstaten ook voorstellen dat zij zelf een 

onderling afgestemde of gezamenlijke 

inspectie uitvoeren, die in overleg met de 

lidstaat zal worden uitgevoerd.  

2. Wanneer de autoriteit van een 

lidstaat beslist de in lid 1 bedoelde 

onderling afgestemde of gezamenlijke 

inspectie niet uit te voeren of er niet aan 

deel te nemen, brengt zij de Autoriteit ruim 

van tevoren schriftelijk op de hoogte van 

de redenen voor haar beslissing. De 

Autoriteit brengt dan de andere betrokken 

nationale autoriteiten op de hoogte.   

2. Wanneer de autoriteit van een 

lidstaat beslist de in lid 1 bedoelde 

onderling afgestemde of gezamenlijke 

inspectie niet uit te voeren of er niet aan 

deel te nemen, brengt zij de Autoriteit vóór 

het begin van de geplande inspectie 

schriftelijk op de hoogte van de redenen 

voor haar beslissing. De Autoriteit brengt 

dan de andere betrokken nationale 

autoriteiten op de hoogte.   

3. Er kan alleen een onderling 

afgestemde of gezamenlijke inspectie 

worden uitgevoerd, als alle deelnemende 

lidstaten er via hun nationale 

verbindingsfunctionarissen vooraf mee 

hebben ingestemd. Als een of meer 

lidstaten weigeren aan de onderling 

afgestemde of gezamenlijke inspectie deel 

te nemen, kunnen de overige nationale 

autoriteiten in voorkomend geval de 

voorgenomen onderling afgestemde of 

gezamenlijke inspectie alleen in de 

deelnemende lidstaten uitvoeren. De 

lidstaten die aan de inspectie weigeren deel 

te nemen, zorgen ervoor dat de informatie 

over de voorgenomen inspectie 

vertrouwelijk blijft.   

3. Er kan alleen een onderling 

afgestemde of gezamenlijke inspectie 

worden uitgevoerd, als alle deelnemende 

lidstaten er via hun nationale 

verbindingsfunctionarissen vooraf mee 

hebben ingestemd. Als een of meer 

lidstaten weigeren aan de onderling 

afgestemde of gezamenlijke inspectie deel 

te nemen, kunnen de overige nationale 

autoriteiten in voorkomend geval de 

voorgenomen onderling afgestemde of 

gezamenlijke inspectie alleen in de 

deelnemende lidstaten uitvoeren. De 

lidstaten die aan de inspectie weigeren deel 

te nemen, zorgen ervoor dat de informatie 

over de voorgenomen inspectie 

vertrouwelijk blijft.   
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Amendement  49 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 10 Artikel 10 

Regelingen voor onderling afgestemde en 

gezamenlijke inspecties 

Regelingen voor onderling afgestemde en 

gezamenlijke inspecties 

1. In de overeenkomst tussen de 

deelnemende lidstaten en de Autoriteit over 

een gezamenlijke inspectie ("de 

overeenkomst over een gezamenlijke 

inspectie") worden de voorwaarden voor 

het uitvoeren van een dergelijke inspectie 

vastgesteld. De overeenkomst over een 

gezamenlijke inspectie kan bepalingen 

bevatten op grond waarvan 

overeengekomen en geplande gezamenlijke 

inspecties op korte termijn kunnen 

plaatsvinden. De Autoriteit stelt een 

modelovereenkomst op.  

1. In de overeenkomst tussen de 

deelnemende lidstaten, en/of de sociale 

partners en de relevante belanghebbenden 
en de Autoriteit over een gezamenlijke 

inspectie ("de overeenkomst over een 

gezamenlijke inspectie") worden de 

voorwaarden voor het uitvoeren van een 

dergelijke inspectie, in het bijzonder de 

reikwijdte van de inspectie en het 

toepasselijke recht, vastgesteld. De 

overeenkomst over een gezamenlijke 

inspectie kan bepalingen bevatten op grond 

waarvan overeengekomen en geplande 

gezamenlijke inspecties op korte termijn 

kunnen plaatsvinden. De Autoriteit stelt, 

nadat zij alle lidstaten heeft geraadpleegd, 

richtsnoeren voor onderling afgestemde 

en gezamenlijke inspecties en een 

modelovereenkomst op.  

2. Onderling afgestemde en 

gezamenlijke inspecties en de follow-up 

ervan worden uitgevoerd overeenkomstig 

de nationale wetgeving van de betrokken 

lidstaten.    

2. Onderling afgestemde en 

gezamenlijke inspecties en de follow-up 

ervan worden uitgevoerd overeenkomstig 

de nationale wetgeving van de betrokken 

lidstaten. De nationale autoriteiten zijn 

ook volledig bij dit proces betrokken, zijn 

volledig bevoegd en oefenen autonoom 

gezag uit. Indien de sociale partners op 

nationaal niveau zelf met de inspecties 

zijn belast, worden alleen gezamenlijke en 

onderling afgestemde inspecties 

uitgevoerd onder toezicht van de 

betrokken lidstaat en indien de betrokken 

sociale partners hiermee instemmen. 

3. De Autoriteit verleent logistieke en 

technische steun – waaronder eventueel 

vertaal- en tolkendiensten – aan de 

lidstaten die onderling afgestemde of 

3. De Autoriteit verleent op verzoek 

van de betrokken lidstaten logistieke en 

technische steun – waaronder eventueel 

vertaal- en tolkendiensten en juridische 



 

RR\1170122NL.docx 165/263 PE623.718v02-00 

 NL 

gezamenlijke inspecties uitvoeren.  bijstand – aan de lidstaten en de sociale 

partners die onderling afgestemde of 

gezamenlijke inspecties uitvoeren.  

4. Personeelsleden van de Autoriteit 

kunnen aan een onderling afgestemde of 

gezamenlijke inspectie deelnemen, als de 

lidstaat op het grondgebied waarvan zij 

bijstand bij de inspectie verlenen, hiermee 

vooraf instemt. 

4. Personeelsleden van de Autoriteit 

kunnen een onderling afgestemde of 

gezamenlijke inspectie bijwonen, als de 

lidstaat op het grondgebied waarvan zij 

bijstand bij de inspectie verlenen, hiermee 

vooraf instemt. 

5. De nationale autoriteiten die een 

onderling afgestemde of gezamenlijke 

inspectie uitvoeren, brengen bij de 

Autoriteit verslag uit over de resultaten in 

hun respectieve lidstaten en over het 

algehele operationele verloop van de 

onderling afgestemde of gezamenlijke 

inspectie. 

5. De nationale autoriteiten of de 

sociale partners die een onderling 

afgestemde of gezamenlijke inspectie 

uitvoeren, brengen bij de Autoriteit verslag 

uit over de resultaten in hun respectieve 

lidstaten en over het algehele operationele 

verloop van de onderling afgestemde of 

gezamenlijke inspectie. De Autoriteit stelt 

een model voor haar verslagen op en 

houdt daarbij rekening met de noodzaak 

om onnodige administratieve lasten te 

vermijden. De resultaten van 

gezamenlijke inspecties kunnen in de 

lidstaten worden gebruikt als bewijs met 

dezelfde juridische bewijskracht als die 

van informatie die op hun eigen 

grondgebied wordt verzameld. 

 5 bis. Partijen die aan een inspectie 

worden onderworpen, ontvangen het na 

de inspectie opgestelde verslag en hebben 

het recht om aan het verslag te refereren 

en de bevindingen ervan aan te vechten 

overeenkomstig het nationale recht van de 

lidstaat op het grondgebied waarvan de 

inspectie is verricht. 

6. Informatie over de onderling 

afgestemde en gezamenlijke inspecties 

wordt opgenomen in de driemaandelijkse 

verslagen die aan de raad van bestuur 

worden voorgelegd. In het jaarlijkse 

activiteitenverslag van de Autoriteit wordt 

een jaarverslag over de door de Autoriteit 

ondersteunde inspecties opgenomen. 

6. Informatie over de onderling 

afgestemde en gezamenlijke inspecties 

wordt opgenomen in de driemaandelijkse 

verslagen die aan de raad van bestuur en de 

stakeholdergroep worden voorgelegd. In 

het jaarlijkse activiteitenverslag van de 

Autoriteit wordt een jaarverslag over de 

door de Autoriteit ondersteunde inspecties 

opgenomen. Het verslag omvat een lijst 

van de gevallen waarin lidstaten de 

deelname aan een gezamenlijke inspectie 

hebben geweigerd. 
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 6 bis. Gezamenlijke inspecties en de 

rechtsgevolgen ervan, beslissingen over 

administratieve boetes en sancties alsook 

de rechten en plichten van de aan een 

inspectie onderworpen partijen doen geen 

afbreuk aan het recht dat van toepassing 

is op het grondgebied van de lidstaat waar 

de inspectie plaatsvindt.  

7. Als de Autoriteit tijdens onderling 

afgestemde of gezamenlijke inspecties of 

bij enige andere activiteit 

onregelmatigheden bij de toepassing van 

het recht van de Unie vermoedt – zelfs op 

gebieden die buiten haar bevoegdheden 

vallen –, meldt zij die vermoede 

onregelmatigheden in voorkomend geval 

aan de Commissie en de autoriteiten in de 

betrokken lidstaat.  

7. Als de Autoriteit tijdens onderling 

afgestemde of gezamenlijke inspecties of 

bij enige andere activiteit 

onregelmatigheden bij de toepassing van 

het recht van de Unie vermoedt – zelfs op 

gebieden die buiten haar bevoegdheden 

vallen –, meldt zij die vermoede 

onregelmatigheden in voorkomend geval 

aan de Commissie en de autoriteiten in de 

betrokken lidstaat.  

 7 bis. Onderling afgestemde acties en 

inspecties kunnen zich ook uitstrekken tot 

activiteiten in het kader van de 

samenwerking bij de bestrijding van 

fraude door dienstverleners als bedoeld in 

hoofdstuk VI van Richtlijn 2006/123/EG 

betreffende diensten op de interne markt. 

 

Amendement  50 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 11 Artikel 11 

Analysen en risicobeoordelingen van 

grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit 

Analysen en risicobeoordelingen van 

grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit 

1. De Autoriteit beoordeelt risico’s en 

voert analysen uit met betrekking tot 

grensoverschrijdende arbeidsstromen, zoals 

onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt, 

sectorspecifieke bedreigingen en 

terugkerende problemen voor personen en 

werkgevers met betrekking tot 

grensoverschrijdende mobiliteit. De 

Autoriteit zorgt daarbij voor 

complementariteit met andere 

1. De Autoriteit beoordeelt risico's en 

voert, indachtig de regionale en nationale 

specifieke kenmerken, analysen uit met 

betrekking tot grensoverschrijdende 

arbeidsstromen, zoals onevenwichtigheden 

op de arbeidsmarkt, sectorspecifieke 

bedreigingen en terugkerende problemen 

voor personen en werkgevers met 

betrekking tot grensoverschrijdende 

mobiliteit. De Autoriteit zorgt daarbij voor 
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agentschappen of diensten van de Unie en 

zij maakt gebruik van hun expertise, onder 

meer op het gebied van de prognose van 

vaardigheidsbehoeften en gezondheid en 

veiligheid op het werk. Op verzoek van de 

Commissie kan de Autoriteit gerichte en 

diepgaande analysen en studies uitvoeren 

om specifieke kwesties in verband met 

arbeidsmobiliteit te onderzoeken. 

complementariteit met andere 

agentschappen of diensten van de Unie en 

zij maakt gebruik van hun expertise, onder 

meer op het gebied van de prognose van 

vaardigheidsbehoeften en gezondheid en 

veiligheid op het werk. Op verzoek van de 

Commissie kan de Autoriteit gerichte en 

diepgaande analysen en studies uitvoeren 

om specifieke kwesties in verband met 

arbeidsmobiliteit te onderzoeken. 

 1 bis. Ook op verzoek van een lidstaat 

kan de Autoriteit aanvullende analysen en 

studies uitvoeren. Een dergelijk verzoek 

zal worden beoordeeld om duplicering of 

herhaling te voorkomen. In dergelijke 

gevallen beoordeelt de Autoriteit de 

geldigheid van de beschikbare gegevens, 

vergelijkt zij deze met bestaande gegevens 

en past zij deze, indien nodig, aan, 

overeenkomstig de meest recente en 

beschikbare informatie en vult zij deze 

aan met eventuele relevante aanvullende 

gegevens, wanneer dat noodzakelijk is ten 

behoeve van de analyse of het onderzoek. 

2. De Autoriteit organiseert collegiale 

toetsingen tussen nationale autoriteiten en 

diensten om: 

2. De Autoriteit organiseert collegiale 

toetsingen tussen nationale autoriteiten en 

diensten om: 

a) eventuele vraagstukken, problemen 

en specifieke kwesties te onderzoeken met 

betrekking tot de uitvoering en de 

praktische toepassing van het recht van de 

Unie op gebieden die onder de 

bevoegdheden van de Autoriteit vallen, 

evenals de handhaving ervan in de praktijk; 

a) eventuele vraagstukken, problemen 

en specifieke kwesties te onderzoeken met 

betrekking tot de uitvoering en de 

praktische toepassing van het recht van de 

Unie op gebieden die onder de 

bevoegdheden van de Autoriteit vallen, 

evenals de handhaving ervan in de praktijk; 

b) voor meer samenhang te zorgen bij 

de dienstverlening aan personen en 

bedrijven; 

b) voor meer samenhang te zorgen bij 

de dienstverlening aan personen en 

bedrijven; 

c) de kennis van en het wederzijds 

inzicht in verschillende systemen en 

praktijken te verbeteren en de 

doeltreffendheid van verschillende 

beleidsmaatregelen te beoordelen, met 

inbegrip van preventieve en 

afschrikkingsmaatregelen. 

c) de kennis van en het wederzijds 

inzicht in verschillende systemen en 

praktijken te verbeteren en de 

doeltreffendheid en de methodologie van 

de tenuitvoerlegging van verschillende 

beleidsmaatregelen te beoordelen, met 

inbegrip van preventieve en 

afschrikkingsmaatregelen. 

 c bis) tot de Commissie en de lidstaten 
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gerichte aanbevelingen op te stellen om 

een doeltreffende handhaving van het 

recht van de Unie met betrekking tot de 

werkzaamheden van de Autoriteit te 

waarborgen, onder meer wat betreft de 

bestrijding van zwartwerk, het 

waarborgen van billijke en behoorlijke 

arbeidsvoorwaarden, bestrijding van 

belastingontwijking en het waarborgen 

van afdoende sociale bescherming voor 

iedereen. 

3. De Autoriteit brengt op gezette 

tijden verslag van haar bevindingen uit bij 

de Commissie en rechtstreeks bij de 

betrokken lidstaten en zij stelt mogelijke 

maatregelen voor om de vastgestelde 

tekortkomingen te verhelpen. 

3. De Autoriteit brengt op 

driemaandelijks verslag van haar 

bevindingen uit bij de Commissie, het 

Europees Parlement en rechtstreeks bij de 

betrokken lidstaten en zij stelt mogelijke 

maatregelen voor om de vastgestelde 

tekortkomingen en sterke punten aan de 

orde te stellen. De resultaten worden 

binnen een jaar gepubliceerd en, waar 

relevant, in alle acties van de Unie 

meegenomen. 

4. De Autoriteit verzamelt door de 

lidstaten gecompileerde en verstrekte 

statistische gegevens op de gebieden van 

het recht van de Unie die onder de 

bevoegdheden van de Autoriteit vallen. De 

Autoriteit streeft er daarbij naar de huidige 

gegevensverzameling op deze gebieden te 

stroomlijnen. In voorkomend geval is 

artikel 16 van toepassing. In voorkomend 

geval neemt de Autoriteit contact op met 

de Commissie (Eurostat) en deelt zij de 

resultaten van haar activiteiten op het 

gebied van gegevensverzameling. 

4. De Autoriteit verzamelt door de 

lidstaten in heldere structuren 

gecompileerde en verstrekte, naar 

geslacht, leeftijd, inkomensniveau, beroep 

en arbeidsmarktstatus uitgesplitste 
statistische gegevens op de gebieden van 

het recht van de Unie die onder de 

bevoegdheden van de Autoriteit vallen, en 

met in achtneming van de toepasselijke 

wetgeving van de Unie inzake 

gegevensbescherming. De Autoriteit 

streeft er daarbij naar de huidige 

gegevensverzameling op deze gebieden te 

stroomlijnen. In voorkomend geval is 

artikel 16 van toepassing. In voorkomend 

geval neemt de Autoriteit contact op met 

de Commissie (Eurostat) en deelt zij de 

resultaten van haar activiteiten op het 

gebied van gegevensverzameling. 

 

Amendement  51 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 12 Artikel 12 

Steun voor capaciteitsopbouw Steun voor capaciteitsopbouw 

De Autoriteit steunt de lidstaten bij de 

capaciteitsopbouw ter bevordering van de 

consistente handhaving van het recht van 

de Unie op alle gebieden die onder deze 

verordening vallen. De Autoriteit voert met 

name de volgende activiteiten uit: 

De Autoriteit steunt de lidstaten, de sociale 

partners en de maatschappelijke 

organisaties bij de capaciteitsopbouw ter 

bevordering van de consistente handhaving 

van het recht van de Unie op alle gebieden 

die onder deze verordening vallen. De 

Autoriteit voert met name de volgende 

activiteiten uit: 

a) het ontwikkelen van 

gemeenschappelijke richtsnoeren ten 

behoeve van de lidstaten – met inbegrip 

van richtsnoeren voor inspecties in zaken 

met een grensoverschrijdend karakter – en 

van gedeelde definities en 

gemeenschappelijke begrippen op basis 

van relevante werkzaamheden op het 

niveau van de Unie; 

a) het ontwikkelen van richtsnoeren 

die door de lidstaten en de sociale partners 

kunnen worden toegepast– met inbegrip 

van richtsnoeren voor inspecties in zaken 

met een grensoverschrijdend karakter – en 

van gedeelde definities en 

gemeenschappelijke begrippen op basis 

van relevante werkzaamheden op het 

niveau van de Unie; 

b) het bevorderen en ondersteunen van 

wederzijdse bijstand – in de vorm van 

"peer-to-peer"-activiteiten of 

groepsactiviteiten – en van uitwisselingen 

van personeel en detacheringsprogramma's 

tussen nationale autoriteiten; 

b) het bevorderen en ondersteunen van 

wederzijdse bijstand – in de vorm van 

"peer-to-peer"-activiteiten of 

groepsactiviteiten – en van uitwisselingen 

van personeel en detacheringsprogramma's 

tussen nationale autoriteiten; 

c) het bevorderen van de uitwisseling 

en de verspreiding van ervaringen en goede 

praktijken, met inbegrip van voorbeelden 

van samenwerking tussen de relevante 

nationale autoriteiten; 

c) het bevorderen van de uitwisseling 

en de verspreiding van ervaringen en goede 

praktijken, met inbegrip van voorbeelden 

van samenwerking tussen de relevante 

nationale autoriteiten, de sociale partners 

en de maatschappelijke organisaties; 

d) het ontwikkelen van sectorale en 

sectoroverschrijdende 

opleidingsprogramma’s en specifiek 

opleidingsmateriaal; 

d) het ontwikkelen van sectorale en 

sectoroverschrijdende 

opleidingsprogramma’s en specifiek 

opleidingsmateriaal; 

e) het bevorderen van 

voorlichtingscampagnes, met inbegrip van 

campagnes om personen en werkgevers – 

en vooral kleine en middelgrote 

ondernemingen – te informeren over hun 

rechten en plichten en hun mogelijkheden. 

e) het bevorderen van 

voorlichtingscampagnes, met inbegrip van 

campagnes om personen en werkgevers – 

en vooral kleine en middelgrote 

ondernemingen – te informeren over hun 

rechten en plichten en hun mogelijkheden. 

 e bis) het versterken van de capaciteit 

van handhavingsorganen om 
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grensoverschrijdende aspecten beter aan 

te pakken, waaronder toereikende 

personele middelen, opleiding en 

financiële middelen. 

 e ter) het verbeteren van de kennis en 

het wederzijds begrip van de verschillende 

nationale systemen en praktijken die 

betrekking hebben op het vrije verkeer 

van personen, binnen het 

toepassingsgebied van deze verordening, 

en het verbeteren van de toegang tot 

adequate sociale bescherming, alsook van 

de methoden en het wettelijk kader voor 

het nemen van maatregelen; 

 

Amendement  52 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 13 Artikel 13 

Bemiddeling tussen lidstaten Bemiddeling tussen lidstaten 

1. Bij geschillen tussen de lidstaten 

over de toepassing of de interpretatie van 

het recht van de Unie op de gebieden die 

onder deze verordening vallen, kan de 

Autoriteit een bemiddelende rol spelen.   

1. Bij geschillen tussen de lidstaten 

over de toepassing of de interpretatie van 

het recht van de Unie op de gebieden die 

onder deze verordening vallen, kan de 

Autoriteit een bemiddelende rol spelen, 

zonder afbreuk te doen aan de procedures 

die zijn vastgesteld in Besluit nr. A1 van 

12 juni 2009 betreffende de instelling van 

een dialoog- en bemiddelingsprocedure 

met betrekking tot de geldigheid van 

documenten, het bepalen van de 

toepasselijke wetgeving en het verlenen 

van prestaties uit hoofde van Verordening 

(EG) nr. 883/2004 van het Europees 

Parlement en de Raad.  

2. Op verzoek van een van de bij een 

geschil betrokken lidstaten start de 

Autoriteit een bemiddelingsprocedure bij 

de bemiddelingscommissie, die voor dit 

doel is opgericht overeenkomstig 

artikel 17, lid 2. Als alle bij een geschil 

betrokken lidstaten ermee instemmen, kan 

2. Op verzoek van een van de bij een 

geschil betrokken lidstaten start de 

Autoriteit een bemiddelingsprocedure bij 

de bemiddelingscommissie, die voor dit 

doel is opgericht overeenkomstig 

artikel 17, lid 2. De Autoriteit kan ook op 

eigen initiatief een 
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de Autoriteit ook op eigen initiatief een 

bemiddelingsprocedure bij de 

bemiddelingscommissie starten – onder 

meer op basis van een verwijzing van 

Solvit. 

bemiddelingsprocedure bij de 

bemiddelingscommissie starten als de 

lidstaten het geschil niet zelf hebben 

kunnen oplossen binnen een redelijke tijd 

nadat het geschil is ontstaan, waarbij 

rekening wordt gehouden met de aard en 

de specifieke vereisten van elk geval. De 

betrokken lidstaten nemen actief deel aan 

de bedoelde procedure en stellen alle 

relevante en/of gevraagde informatie ter 

beschikking. 

 2 bis. De lidstaten stellen de betrokken 

personen zoals werkgevers, werknemers 

en zelfstandigen op de hoogte van het 

geschil en van de aan de Autoriteit 

voorgelegde zaak. Zij worden tijdens de 

gehele procedure geraadpleegd en bij de 

procedure betrokken. 

3. Wanneer de lidstaten een zaak ter 

bemiddeling aan de Autoriteit voorleggen, 

zorgen zij ervoor dat alle persoonsgegevens 

met betrekking tot die zaak geanonimiseerd 

zijn en de Autoriteit verwerkt in geen enkel 

stadium van de bemiddelingsprocedure 

persoonsgegevens van personen die bij de 

zaak betrokken zijn.   

3. Ten behoeve van de 

bemiddelingsprocedure stellen de 

betrokken lidstaten alle gevraagde en 

relevante informatie beschikbaar. 
Wanneer zij een zaak ter bemiddeling aan 

de Autoriteit voorleggen, zorgen de 

lidstaten en alle andere door de Autoriteit 

gehoorde of bij de zaak betrokken partijen 
ervoor dat alle persoonsgegevens met 

betrekking tot die zaak geanonimiseerd zijn 

in overeenstemming met de toepasselijke 

wetgeving van de Unie inzake 

gegevensbescherming en de Autoriteit 

verwerkt in geen enkel stadium van de 

bemiddelingsprocedure of daarna 

persoonsgegevens van personen die bij de 

zaak betrokken zijn. 

4. De Autoriteit kan niet bemiddelen 

bij zaken waarvoor al gerechtelijke 

procedures lopen op nationaal niveau of op 

het niveau van de Unie. 

4. De Autoriteit kan niet bemiddelen 

bij zaken waarvoor al gerechtelijke 

procedures lopen op nationaal niveau of op 

het niveau van de Unie. 

5. Uiterlijk drie maanden na afloop 

van de bemiddeling door de Autoriteit 

brengen de betrokken lidstaten verslag bij 

de Autoriteit uit over hun follow-

upmaatregelen van de bemiddeling of over 

de redenen waarom zij geen follow-

upmaatregelen hebben genomen. 

5. Uiterlijk drie maanden na afloop 

van de geslaagde bemiddeling door de 

Autoriteit brengen de betrokken lidstaten 

verslag bij de Autoriteit uit over hun 

follow-upmaatregelen van de bemiddeling 

of over de redenen waarom zij geen 

follow-upmaatregelen hebben genomen. 
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 5 bis. Uiterlijk drie maanden nadat de 

geschillenbeslechtingscommissie een 

besluit heeft genomen, brengen de 

betrokken lidstaten verslag bij de 

Autoriteit uit over hun follow-

upmaatregelen van de 

geschillenbeslechting of geven zij aan 

welke follow-upmaatregelen zij op grond 

van dat besluit niet hebben genomen. 

6. De Autoriteit brengt 

driemaandelijks verslag bij de Commissie 

uit over de resultaten van de zaken waarin 

zij bemiddelt. 

6. De Autoriteit brengt 

driemaandelijks verslag bij de Commissie, 

het Europees Parlement en de lidstaten uit 

over de resultaten van de zaken waarin zij 

bemiddelt. 

 6 bis. Mocht een bemiddelingsprocedure 

niet tot een positief resultaat leiden, dan 

verwijst de Autoriteit de partijen in 

kwestie door naar de relevante 

gerechtelijke autoriteiten. 

 6 ter. In elk stadium van de 

bemiddelingsprocedure kunnen de 

lidstaten met elkaar overeenkomen om de 

bemiddelingscommissie als arbiter aan te 

wijzen en het besluit van de 

bemiddelingscommissie bindend te laten 

zijn. Deze overeenkomst wordt formeel 

geregistreerd en openbaar gemaakt. 

 

Amendement  53 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 14 Artikel 14 

Samenwerking bij grensoverschrijdende 

verstoringen van de arbeidsmarkt 

Samenwerking bij grensoverschrijdende 

verstoringen van de arbeidsmarkt 

Op verzoek van de nationale autoriteiten 

kan de Autoriteit de samenwerking tussen 

belanghebbenden bevorderen om 

verstoringen van de arbeidsmarkt aan te 

pakken die meer dan één lidstaat treffen, 

zoals grootschalige herstructureringen of 

grote projecten met een impact op de 

Op verzoek van de nationale autoriteiten 

bevordert de Autoriteit de samenwerking 

tussen belanghebbenden om verstoringen 

van de arbeidsmarkt aan te pakken die 

meer dan één lidstaat treffen, zoals 

grootschalige herstructureringen met 

grensoverschrijdende implicaties. De 

Autoriteit betrekt de respectieve sociale 
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werkgelegenheid in grensregio’s. partners op passende wijze, met 

inachtneming van hun autonomie. 

 

Amendement  54 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 14 bis 

 Samenwerking in het geval van 

structurele problemen bij de toegang tot 

werk en sociale rechten 

 De Autoriteit vergemakkelijkt de 

samenwerking tussen de betrokken 

belanghebbenden om oplossingen te 

bieden ten behoeve van mensen die in 

grensoverschrijdende situaties op grond 

van structurele verschillen tussen de 

stelsels van de diverse betrokken lidstaten 

problemen ondervinden bij de toegang tot 

werk en sociale rechten, met inbegrip van 

socialezekerheidsvoorzieningen. 

 

Amendement  55 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Autoriteit zorgt voor de coördinatie, de 

ontwikkeling en de toepassing van 

interoperabiliteitskaders om de uitwisseling 

van informatie tussen de lidstaten en ook 

met de Autoriteit te waarborgen. Die 

interoperabiliteitskaders zijn gebaseerd op 

en worden ondersteund door het Europees 

interoperabiliteitskader70 en de in Besluit 

(EU) 2015/2240 van het Europees 

Parlement en de Raad71 bedoelde Europese 

interoperabiliteitsreferentiearchitectuur. 

De Autoriteit zorgt voor de coördinatie, de 

ontwikkeling en de toepassing van 

interoperabiliteitskaders om de uitwisseling 

van informatie tussen de lidstaten en ook 

met de Autoriteit te waarborgen. Die 

interoperabiliteitskaders zijn gebaseerd op 

en worden ondersteund door het Europees 

interoperabiliteitskader70 en de in Besluit 

(EU) 2015/2240 van het Europees 

Parlement en de Raad71 bedoelde Europese 

interoperabiliteitsreferentiearchitectuur. Op 

verzoek van de Autoriteit verstrekken de 

nationale autoriteiten aan de Autoriteit 

alle nodige informatie in de 
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voorgeschreven vorm om de haar bij deze 

verordening opgedragen taken uit te 

voeren, op voorwaarde dat zij rechtens 

inzage in de desbetreffende informatie 

kunnen krijgen. De informatie moet 

correct, coherent, volledig en tijdig 

beschikbaar zijn. 

_________________ _________________ 

70 Mededeling van de Commissie aan het 

Europees Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het 

Comité van de Regio's: Europees 

interoperabiliteitskader – 

Implementatiestrategie – COM(2017) 134 

final. 

70 Mededeling van de Commissie aan het 

Europees Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het 

Comité van de Regio's: Europees 

interoperabiliteitskader – 

Implementatiestrategie – COM(2017) 134 

final. 

71 Besluit (EU) 2015/2240 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 

november 2015 tot vaststelling van een 

programma inzake 

interoperabiliteitsoplossingen en 

gemeenschappelijke kaders voor Europese 

overheidsdiensten, bedrijven en burgers 

(ISA2-programma) als middel om de 

overheidssector te moderniseren (PB L 318 

van 4.12.2015, blz. 1). 

71 Besluit (EU) 2015/2240 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 

november 2015 tot vaststelling van een 

programma inzake 

interoperabiliteitsoplossingen en 

gemeenschappelijke kaders voor Europese 

overheidsdiensten, bedrijven en burgers 

(ISA2-programma) als middel om de 

overheidssector te moderniseren (PB L 318 

van 4.12.2015, blz. 1). 

 

Amendement  56 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 2 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor de uitvoering van haar specifieke 

taken of voor specifieke beleidsgebieden 

kan de Autoriteit werkgroepen of 

deskundigenpanels oprichten met 

vertegenwoordigers van de lidstaten en/of 

de Commissie of met externe op basis van 

selectieprocedures gekozen deskundigen, 

met inbegrip van een 

bemiddelingscommissie voor haar taken uit 

hoofde van artikel 13 van deze verordening 

en een speciale werkgroep voor de in 

artikel 8, lid 2, van deze verordening 

bedoelde behandeling van financiële 

kwesties met betrekking tot de toepassing 

Voor de uitvoering van haar specifieke 

taken of voor specifieke beleidsgebieden 

kan de Autoriteit werkgroepen of 

deskundigenpanels oprichten met 

vertegenwoordigers van de lidstaten en/of 

de Commissie of met op basis van 

selectieprocedures gekozen externe 

deskundigen of sociale partners, met 

inbegrip van een bemiddelingscommissie 

voor haar taken uit hoofde van artikel 13 

van deze verordening en een speciale 

werkgroep voor de in artikel 8, lid 2, van 

deze verordening bedoelde behandeling 

van financiële kwesties met betrekking tot 
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van de Verordeningen (EG) nr. 883/2004 

en (EG) nr. 987/2009. 

de toepassing van de Verordeningen (EG) 

nr. 883/2004 en (EG) nr. 987/2009. 

 

Amendement  57 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De 

geschillenbeslechtingscommissie is 

samengesteld uit de in artikel 33 bedoelde 

nationale verbindingsfunctionarissen, een 

vertegenwoordiger van de Commissie, de 

uitvoerend directeur en drie 

onafhankelijke deskundigen die door de 

raad van bestuur worden voorgedragen. 

De nationale verbindingsfunctionarissen 

van de betrokken lidstaten, de uitvoerend 

directeur, de vertegenwoordiger van de 

Commissie en de drie onafhankelijke 

deskundigen nemen deel aan de in 

artikel 13 bedoelde 

geschillenbeslechtingsprocedure. Het 

voorzitterschap wordt bekleed door de 

uitvoerend directeur. De 

geschillenbeslechtingscommissie neemt 

met een tweederdemeerderheid van de 

afgegeven stemmen besluiten, met dien 

verstande dat de vertegenwoordiger van 

de Commissie niet stemgerechtigd is. 

 

Amendement  58 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 18 Artikel 18 

Samenstelling van de raad van bestuur Samenstelling van de raad van bestuur 

1. De raad van bestuur bestaat uit één 

hooggeplaatste vertegenwoordiger van 

elke lidstaat en twee vertegenwoordigers 

van de Commissie, die allen stemrecht 

1. De raad van bestuur bestaat uit: 
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hebben. 

 a) één hooggeplaatste vertegenwoordiger 

van elke lidstaat; 

 b) één vertegenwoordiger van de 

Commissie; 

 c) zes vertegenwoordigers van de sociale 

partners; en 

 d) drie onafhankelijke deskundigen die 

het Europees Parlement heeft benoemd, 

die allen stemrecht hebben. 

 De hooggeplaatste vertegenwoordigers 

van elke lidstaat en hun plaatsvervangers 

beschikken over vakbekwaamheid op het 

gebied van het arbeidsrecht en de 

regelgeving inzake sociale zekerheid. 

2. Elk lid van de raad van bestuur 

heeft een plaatsvervanger. De 

plaatsvervangers vertegenwoordigen de 

afwezige leden. 

2. Elk lid van de raad van bestuur 

heeft een plaatsvervanger. De 

plaatsvervangers vertegenwoordigen de 

afwezige leden. Hoewel beide 

vertegenwoordigers tegelijkertijd gebruik 

mogen maken van hun recht om 

vergaderingen bij te wonen, is er slechts 

één stem per lidstaat toegestaan. 

3. De leden van de raad van bestuur 

die een lidstaat vertegenwoordigen, en hun 

plaatsvervangers worden door hun 

respectieve lidstaat benoemd op basis van 

hun kennis van de in artikel 1, lid 2, 

vermelde gebieden, waarbij rekening wordt 

gehouden met relevante bestuurlijke, 

administratieve en budgettaire 

vaardigheden. 

3. De leden van de raad van bestuur 

die een lidstaat vertegenwoordigen, en hun 

plaatsvervangers worden door hun 

respectieve lidstaat benoemd op basis van 

hun kennis van de in artikel 1, lid 2, 

vermelde gebieden en op basis van 

verdiensten, waarbij rekening wordt 

gehouden met relevante ervaring en 

vaardigheden. Alle partijen streven naar 

een evenwichtige vertegenwoordiging van 

mannen en vrouwen in de raad van 

bestuur. 

 De sociale partners op het niveau van de 

Unie benoemen alle vertegenwoordigers 

van de sociale partners. 

De Commissie benoemt de leden die haar 

vertegenwoordigen. 

De Commissie benoemt de leden die haar 

vertegenwoordigen. 

De lidstaten en de Commissie trachten het 

verloop van hun vertegenwoordigers in de 

raad van bestuur te beperken om de 

continuïteit van de werkzaamheden van de 

De lidstaten, de sociale partners en de 

Commissie trachten het verloop van hun 

vertegenwoordigers in de raad van bestuur 

te beperken om de continuïteit van de 
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raad van bestuur te waarborgen. Alle 

partijen streven naar een evenwichtige 

vertegenwoordiging van mannen en 

vrouwen in de raad van bestuur. 

werkzaamheden van de raad van bestuur te 

waarborgen. Alle partijen streven naar een 

evenwichtige vertegenwoordiging van 

mannen en vrouwen in de raad van bestuur. 

4. De ambtstermijn van de leden en 

hun plaatsvervangers bedraagt vier jaar. 

Die termijn kan worden verlengd. 

4. De ambtstermijn van de leden en 

hun plaatsvervangers bedraagt vier jaar. De 

leden mogen hun mandaat twee 

opeenvolgende termijnen bekleden, op 

voorwaarde dat deze leden niet dezelfde 

functie uitoefenen. 

5. Vertegenwoordigers van derde 

landen die het recht van de Unie toepassen 

op de gebieden die onder deze verordening 

vallen, kunnen als waarnemers aan de 

vergaderingen van de raad van bestuur 

deelnemen. 

5. Vertegenwoordigers van derde 

landen die het recht van de Unie toepassen 

op de gebieden die onder deze verordening 

vallen, kunnen, als de lidstaten daarvoor 

vooraf unaniem toestemming verlenen, als 

waarnemers aan de vergaderingen van de 

raad van bestuur deelnemen. Ieder gewoon 

lid en ieder plaatsvervangend lid 

ondertekent bij ambtsaanvaarding een 

schriftelijke belangenverklaring en 

actualiseert deze wanneer zich een 

verandering in de desbetreffende 

omstandigheden voordoet. 

 

Amendement  59 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 1 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de jaarlijkse begroting van de 

Autoriteit met een tweederdemeerderheid 

van de stemgerechtigde leden goed te 

keuren en andere taken met betrekking tot 

de begroting van de Autoriteit uit te voeren 

overeenkomstig hoofdstuk IV; 

b) de jaarlijkse begroting van de 

Autoriteit, na deze begroting vooraf voor 

advies te hebben voorgelegd aan de 

stakeholdergroep, met een 

tweederdemeerderheid van de 

stemgerechtigde leden goed te keuren en 

andere taken met betrekking tot de 

begroting van de Autoriteit uit te voeren 

overeenkomstig hoofdstuk IV; 

 

Amendement  60 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 1 – letter e 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) een strategie ter bestrijding van 

fraude vast te stellen die evenredig is aan 

het frauderisico, waarbij rekening wordt 

gehouden met de kosten en voordelen van 

de uit te voeren maatregelen; 

e) een strategie ter bestrijding van 

fraude vast te stellen die evenredig is aan 

het frauderisico, na deze strategie eerst 

voor advies te hebben voorgelegd aan de 

stakeholdergroep en rekening houdend 
met de kosten en voordelen van de uit te 

voeren maatregelen; 

 

Amendement  61 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 1 – letter f 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

f) regels vast te stellen om 

belangenconflicten van zijn leden, de leden 

van de stakeholdergroep en de leden van de 

overeenkomstig artikel 17, lid 2, opgerichte 

werkgroepen en panels van de Autoriteit te 

voorkomen en te behandelen en jaarlijks op 

zijn website de belangenverklaring van de 

leden van de raad van bestuur bekend te 

maken; 

f) regels vast te stellen om 

belangenconflicten van zijn leden, de leden 

van de stakeholdergroep en de leden van de 

overeenkomstig artikel 17, lid 2, opgerichte 

werkgroepen en panels van de Autoriteit 

alsmede de overeenkomstig artikel 34 

gedetacheerde nationale deskundigen te 

voorkomen en te behandelen en jaarlijks op 

zijn website de belangenverklaring van de 

leden van de raad van bestuur bekend te 

maken; 

 

Amendement  62 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 1 – letter h bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 h bis) voorstellen en aanbevelingen van 

de stakeholdergroep te bespreken en 

hierop gemotiveerde antwoorden te 

formuleren; 

 

Amendement  63 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – lid 1 – letter i 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) het reglement van orde vast te 

stellen van de overeenkomstig artikel 17, 

lid 2, opgerichte werkgroepen en panels 

van de Autoriteit; 

i) het reglement van orde vast te 

stellen van de overeenkomstig artikel 17, 

leden 2 en 3, opgerichte werkgroepen en 

panels van de Autoriteit, en de drie in 

artikel 17, lid 3, bedoelde onafhankelijke 

deskundigen alsook twee 

plaatsvervangende leden per deskundige 

te benoemen voor een termijn van 

tien jaar; 

 

Amendement  64 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – kopje 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voorzitter van de raad van bestuur Voorzitters van de raad van bestuur 

 

Amendement  65 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 1 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De raad van bestuur kiest een voorzitter en 

een vicevoorzitter uit de stemgerechtigde 

leden en streeft naar evenwicht tussen 

mannen en vrouwen. De voorzitter en de 

vicevoorzitter worden verkozen met een 

tweederdemeerderheid van de 

stemgerechtigde leden van de raad van 

bestuur. 

De raad van bestuur kiest een voorzitter en 

een vicevoorzitter uit de stemgerechtigde 

leden en streeft naar evenwicht tussen 

mannen en vrouwen en geografisch 

evenwicht. De voorzitter en de 

vicevoorzitter worden verkozen met een 

tweederdemeerderheid van de 

stemgerechtigde leden van de raad van 

bestuur. 

 

Amendement  66 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 1 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Als de eerste stemronde geen Als de eerste stemronde geen 
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tweederdemeerderheid oplevert, wordt een 

tweede stemronde georganiseerd waarbij 

een gewone meerderheid van de 

stemgerechtigde leden van de raad van 

bestuur volstaat om de voorzitter en de 

vicevoorzitter te verkiezen. 

tweederdemeerderheid oplevert, wordt een 

tweede stemronde georganiseerd waarbij 

een gewone meerderheid van de 

stemgerechtigde leden van de raad van 

bestuur volstaat om de voorzitters te 

verkiezen. 

 

Amendement  67 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 1 – alinea 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De vicevoorzitter vervangt de voorzitter 

automatisch wanneer hij/zij niet in staat is 

zijn/haar taken uit te voeren. 

De ene voorzitter vervangt de andere 

automatisch wanneer hij/zij niet in staat is 

zijn/haar taken uit te voeren. 

 

Amendement  68 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De ambtstermijn van de voorzitter 

en de vicevoorzitter bedraagt vier jaar. Hun 

ambtstermijn kan eenmaal worden 

verlengd. Wanneer hun lidmaatschap van 

de raad van bestuur echter tijdens hun 

ambtstermijn eindigt, loopt hun 

ambtstermijn automatisch op die datum af. 

2. De ambtstermijn van de voorzitters 

bedraagt vier jaar. Hun ambtstermijn kan 

eenmaal worden verlengd. Wanneer hun 

lidmaatschap van de raad van bestuur 

echter tijdens hun ambtstermijn eindigt, 

loopt hun ambtstermijn automatisch op die 

datum af. 

 

Amendement  69 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De raad van bestuur belegt ten 

minste eenmaal per jaar een vergadering 

met de stakeholdergroep. 

4. De raad van bestuur belegt ten 

minste tweemaal per jaar een vergadering 

met de stakeholdergroep. 

 

Amendement  70 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 – lid 7 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 7 bis. De notulen van de vergaderingen 

van de raad van bestuur worden 

gepubliceerd op de website van de 

Autoriteit. De agenda van de 

vergaderingen van de raad van bestuur 

wordt vooraf ter kennis gebracht van de 

stakeholdergroep. 

 

Amendement  71 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 – lid 7 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 7 ter. In dringende gevallen kan een 

lidstaat verzoeken om een vergadering 

van de raad van bestuur. Dit verzoek gaat 

vergezeld van een met redenen omklede 

verklaring. 

Motivering 

Er moet in specifieke gevallen een mogelijkheid zijn voor het inleiden van een 

urgentieprocedure. 

 

Amendement  72 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 23 Artikel 23 

Verantwoordelijkheden van de uitvoerend 

directeur 

Verantwoordelijkheden van de uitvoerend 

directeur 

1. De uitvoerend directeur leidt de 

Autoriteit. De uitvoerend directeur legt 

verantwoording af aan de raad van bestuur. 

1. De uitvoerend directeur leidt de 

Autoriteit. De uitvoerend directeur legt 

verantwoording af aan de raad van bestuur. 

2. De uitvoerend directeur brengt 

desgevraagd verslag aan het Europees 

2. De uitvoerend directeur brengt 

desgevraagd verslag aan het Europees 
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Parlement uit over de uitvoering van 

zijn/haar taken. De Raad kan de uitvoerend 

directeur uitnodigen om verslag over de 

uitvoering van zijn/haar taken uit te 

brengen. 

Parlement en de Commissie uit over de 

uitvoering van zijn/haar taken. De Raad 

kan de uitvoerend directeur uitnodigen om 

verslag over de uitvoering van zijn/haar 

taken uit te brengen. 

3. De uitvoerend directeur 

vertegenwoordigt de Autoriteit in rechte. 

3. De uitvoerend directeur 

vertegenwoordigt de Autoriteit in rechte. 

4. De uitvoerend directeur is 

verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

taken die bij deze verordening aan de 

Autoriteit worden toegewezen. Het is met 

name aan de uitvoerend directeur om: 

4. De uitvoerend directeur is 

verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

taken die bij deze verordening aan de 

Autoriteit worden toegewezen. Het is met 

name aan de uitvoerend directeur om: 

a) de dagelijkse leiding van de 

Autoriteit op zich te nemen; 

a) de dagelijkse leiding van de 

Autoriteit op zich te nemen; 

b) de besluiten van de raad van 

bestuur uit te voeren; 

b) de besluiten van de raad van 

bestuur uit te voeren; 

c) het ontwerp van het enig 

programmeringsdocument op te stellen en 

ter goedkeuring bij de raad van bestuur in 

te dienen; 

c) het ontwerp van het enig 

programmeringsdocument op te stellen en 

ter goedkeuring bij de raad van bestuur in 

te dienen; 

d) het enig programmeringsdocument 

uit te voeren en bij de raad van bestuur 

verslag over de uitvoering ervan uit te 

brengen; 

d) het enig programmeringsdocument 

uit te voeren en bij de raad van bestuur 

verslag over de uitvoering ervan uit te 

brengen; 

e) het geconsolideerde jaarverslag 

over de activiteiten van de Autoriteit op te 

stellen en ter beoordeling en goedkeuring 

aan de raad van bestuur voor te leggen; 

e) het geconsolideerde jaarverslag 

over de activiteiten van de Autoriteit op te 

stellen en ter beoordeling en goedkeuring 

aan de raad van bestuur voor te leggen; 

f) een actieplan voor de follow-up van 

de conclusies van interne of externe 

auditverslagen en evaluaties, evenals van 

onderzoeken van OLAF op te stellen, en 

tweemaal per jaar aan de Commissie en op 

gezette tijden aan de raad van bestuur 

verslag over de geboekte vooruitgang uit te 

brengen; 

f) een actieplan voor de follow-up van 

de conclusies van interne of externe 

auditverslagen en evaluaties, evenals van 

onderzoeken van OLAF op te stellen, en 

tweemaal per jaar aan de Commissie en het 

Europees Parlement en op gezette tijden 

aan de raad van bestuur verslag over de 

geboekte vooruitgang uit te brengen; 

g) de financiële belangen van de Unie 

te beschermen door preventieve 

maatregelen tegen fraude, corruptie en 

andere illegale activiteiten te nemen, 

doeltreffende controles uit te voeren – 

zonder afbreuk te doen aan de 

onderzoeksbevoegdheid van OLAF – en bij 

onregelmatigheden de ten onrechte 

betaalde bedragen terug te vorderen en in 

g) de financiële belangen van de Unie 

te beschermen door preventieve 

maatregelen tegen fraude, corruptie en 

andere illegale activiteiten te nemen, 

doeltreffende controles uit te voeren – 

zonder afbreuk te doen aan de 

onderzoeksbevoegdheid van OLAF – en bij 

onregelmatigheden de ten onrechte 

betaalde bedragen terug te vorderen en in 
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voorkomend geval doeltreffende, 

evenredige en afschrikkende 

administratieve sancties – inclusief 

financiële sancties – op te leggen; 

voorkomend geval doeltreffende, 

evenredige en afschrikkende 

administratieve sancties – inclusief 

financiële sancties – op te leggen; 

h) een fraudebestrijdingsstrategie voor 

de Autoriteit te ontwikkelen en ter 

goedkeuring aan de raad van bestuur voor 

te leggen; 

h) een fraudebestrijdingsstrategie voor 

de Autoriteit te ontwikkelen en ter 

goedkeuring aan de raad van bestuur voor 

te leggen; 

i) de voor de Autoriteit geldende 

financiële regels op te stellen en aan de 

raad van bestuur voor te leggen; 

i) de voor de Autoriteit geldende 

financiële regels op te stellen en aan de 

raad van bestuur voor te leggen; 

j) de ontwerpverklaring van de 

geraamde inkomsten en uitgaven voor de 

Autoriteit op te stellen en de begroting van 

de Autoriteit uit te voeren; 

j) de ontwerpverklaring van de 

geraamde inkomsten en uitgaven voor de 

Autoriteit op te stellen en de begroting van 

de Autoriteit uit te voeren; 

k) de door de raad van bestuur 

vastgestelde maatregelen uit te voeren om 

te voldoen aan de verplichtingen inzake 

gegevensbescherming van Verordening 

(EG) nr. 45/2001. 

k) de door de raad van bestuur 

vastgestelde maatregelen uit te voeren om 

te voldoen aan de verplichtingen inzake 

gegevensbescherming van Verordening 

(EG) nr. 45/2001; 

 k bis) het voorzitterschap te bekleden bij 

geschillenbeslechtingsprocedures. 

5. De uitvoerend directeur beslist of 

het noodzakelijk is een of meer 

personeelsleden in een of meer lidstaten te 

vestigen. Alvorens te beslissen een 

plaatselijk kantoor te openen, vraagt de 

uitvoerend directeur de toestemming van 

de Commissie, de raad van bestuur en de 

betrokken lidstaat/lidstaten. In het besluit 

wordt het bereik van de activiteiten van het 

plaatselijk kantoor zodanig gespecificeerd 

dat onnodige kosten en een verdubbeling 

van de administratieve taken van de 

Autoriteit worden vermeden. Het kan 

nodig zijn een vestigingsovereenkomst met 

de betrokken lidstaat/lidstaten te sluiten. 

5. De uitvoerend directeur beslist of 

het noodzakelijk is een of meer 

personeelsleden tijdelijk of permanent in 

een of meer lidstaten te vestigen. Alvorens 

te beslissen een plaatselijk kantoor te 

openen, vraagt de uitvoerend directeur de 

toestemming van de Commissie, de raad 

van bestuur en de betrokken 

lidstaat/lidstaten. In het besluit wordt het 

primaire bereik van de activiteiten van het 

plaatselijk kantoor zodanig gespecificeerd 

dat onnodige kosten en een verdubbeling 

van de administratieve taken van de 

Autoriteit worden vermeden. Het is nodig 

een vestigingsovereenkomst met de 

betrokken lidstaat/lidstaten te sluiten. 

 5 bis. De tijdelijk of permanent in een of 

meer lidstaten gevestigde personeelsleden 

werken dienovereenkomstig met de lokale 

autoriteiten van de lidstaten samen, maar 

de personeelsleden staan altijd onder het 

gezag van de Autoriteit. 
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Amendement  73 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 24 Artikel 24 

Oprichting en samenstelling van de 

stakeholdergroep 

Oprichting en samenstelling van de 

stakeholdergroep 

1. Er wordt een aan de Autoriteit 

toegevoegde stakeholdergroep met 

adviserende taken opgericht om het overleg 

met relevante belanghebbenden te 

vergemakkelijken en van hun 

deskundigheid te profiteren op gebieden 

die onder deze verordening vallen. 

1. Er wordt een aan de Autoriteit 

toegevoegde stakeholdergroep met 

adviserende taken opgericht om het overleg 

met relevante belanghebbenden te 

vergemakkelijken en van hun 

deskundigheid te profiteren op gebieden 

die onder deze verordening vallen. 

2. De stakeholdergroep kan met name 

advies aan de Autoriteit verlenen over 

zaken met betrekking tot de toepassing en 

de handhaving van het recht van de Unie 

op gebieden die onder deze verordening 

vallen. 

2. De stakeholdergroep kan met name 

advies aan de Autoriteit verlenen over 

zaken met betrekking tot de toepassing en 

de handhaving van het recht van de Unie 

op gebieden die onder deze verordening 

vallen. 

3. De stakeholdergroep wordt door de 

uitvoerend directeur voorgezeten en komt 

ten minste tweemaal per jaar samen op 

initiatief van de uitvoerend directeur of op 

verzoek van de Commissie. 

3. De stakeholdergroep wordt door de 

uitvoerend directeur voorgezeten en komt 

ten minste tweemaal per jaar samen op 

initiatief van de uitvoerend directeur, op 

verzoek van de Commissie, het Europees 

Parlement, of in bijzonder dringende 

gevallen op verzoek van een lidstaat of ten 

minste 20 % van haar leden. 

4. De stakeholdergroep bestaat uit zes 

vertegenwoordigers van de sociale partners 

op het niveau van de Unie die in gelijke 

mate de vakbonden en de 

werkgeversorganisaties 

vertegenwoordigen, en twee 

vertegenwoordigers van de Commissie. 

4. De stakeholdergroep bestaat uit 

acht vertegenwoordigers van de sociale 

partners op het niveau van de Unie die in 

gelijke mate de vakbonden en de 

werkgeversorganisaties 

vertegenwoordigen, twee 

vertegenwoordigers van de Commissie en 

twee vertegenwoordigers van het 

Europees Parlement. 

5. De leden van de stakeholdergroep 

worden door hun respectieve organisaties 

voorgedragen en door de raad van bestuur 

benoemd. De raad van bestuur benoemt – 

onder dezelfde voorwaarden als de leden – 

ook plaatsvervangende leden, die afwezige 

of verhinderde leden automatisch 

5. De leden van de stakeholdergroep 

worden door hun respectieve organisaties 

voorgedragen en door de raad van bestuur 

benoemd. De raad van bestuur benoemt – 

onder dezelfde voorwaarden als de leden – 

ook plaatsvervangende leden. 
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vervangen. In de mate van het mogelijke 

wordt voor een passend evenwicht tussen 

mannen en vrouwen gezorgd, evenals 

voor een adequate vertegenwoordiging 

van de kmo's. 

6. De Autoriteit verzorgt het 

secretariaat voor de stakeholdergroep. De 

stakeholdergroep keurt haar reglement van 

orde goed met een tweederdemeerderheid 

van de stemgerechtigde leden. Het 

reglement van orde wordt ter goedkeuring 

aan de raad van bestuur voorgelegd. 

6. De Autoriteit verzorgt het 

secretariaat voor de stakeholdergroep. De 

stakeholdergroep keurt haar reglement van 

orde goed met een tweederdemeerderheid 

van de stemgerechtigde leden. Het 

reglement van orde wordt ter goedkeuring 

aan de raad van bestuur voorgelegd. 

7. De Autoriteit maakt de adviezen 

van de stakeholdergroep en de resultaten 

van haar raadplegingen openbaar, behalve 

als vertrouwelijkheid vereist is. 

7. De Autoriteit maakt de adviezen 

van de stakeholdergroep en de resultaten 

van haar raadplegingen openbaar, behalve 

als vertrouwelijkheid vereist is. 

 

Amendement  74 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 25 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Rekening houdend met de 

richtsnoeren van de Commissie stelt de 

uitvoerend directeur jaarlijks 

overeenkomstig Gedelegeerde Verordening 

(EU) nr. 1271/2013 van de Commissie73 

een ontwerp van het enig 

programmeringsdocument op met vooral 

de meerjarige en jaarlijkse programmering. 

1. Rekening houdend met de 

richtsnoeren van de Commissie stelt de 

uitvoerend directeur jaarlijks 

overeenkomstig Gedelegeerde Verordening 

(EU) nr. 1271/2013 van de Commissie73 

een ontwerp van het enig 

programmeringsdocument op met vooral 

de meerjarige en jaarlijkse programmering, 

nadat dit document eerst voor advies aan 

de stakeholdergroep is voorgelegd. 

_________________ _________________ 

73 Gedelegeerde Verordening (EU) 

nr. 1271/2013 van de Commissie van 

30 september 2013 houdende de financiële 

kaderregeling van de organen, bedoeld in 

artikel 208 van Verordening (EU, 

Euratom) nr. 966/2012 van het Europees 

Parlement en de Raad (PB L 328 van 

7.12.2013, blz. 42). 

73 Gedelegeerde Verordening (EU) 

nr. 1271/2013 van de Commissie van 

30 september 2013 houdende de financiële 

kaderregeling van de organen, bedoeld in 

artikel 208 van Verordening (EU, 

Euratom) nr. 966/2012 van het Europees 

Parlement en de Raad (PB L 328 van 

7.12.2013, blz. 42). 
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Amendement  75 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De Commissie stuurt de 

ontwerpraming samen met het ontwerp van 

de algemene begroting van de Unie naar de 

begrotingsautoriteit. 

4. De Commissie stuurt de 

ontwerpraming, samen met het ontwerp 

van algemene begroting van de Unie, naar 

de begrotingsautoriteit, waarbij de 

begrotingslijn van de Autoriteit duidelijk 

wordt vermeld. De Commissie informeert 

ook het Europees Parlement over de 

ontwerpraming. 

Motivering 

Met al maar strakker wordende termijnen zouden de procedurele werkzaamheden van andere 

instellingen worden verbeterd als begrotingsramingen in een eerder stadium zouden worden 

meegedeeld. 

 

Amendement  76 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 28 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. In alle omstandigheden is het 

beginsel van goed financieel beheer van 

toepassing. 

 

Amendement  77 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 32 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 32 Artikel 32 

Uitvoerend directeur Uitvoerend directeur 

1. De uitvoerend directeur wordt in 

dienst genomen als tijdelijk functionaris 

van de Autoriteit overeenkomstig artikel 2, 

onder a), van de regeling welke van 

1. De uitvoerend directeur wordt in 

dienst genomen als tijdelijk functionaris 

van de Autoriteit overeenkomstig artikel 2, 

onder a), van de regeling welke van 
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toepassing is op de andere personeelsleden.  toepassing is op de andere personeelsleden.  

2. De uitvoerend directeur wordt na 

een open en transparante selectieprocedure 

door de raad van bestuur benoemd uit een 

lijst van door de Commissie voorgestelde 

kandidaten.  

2. De uitvoerend directeur wordt na 

een open en transparante selectieprocedure 

door de raad van bestuur benoemd uit een 

lijst van door de Commissie en de lidstaten 

voorgestelde kandidaten. Bij gelijke 

geschiktheid van twee kandidaten geeft de 

raad van bestuur de voorkeur aan het 

ondervertegenwoordigde geslacht. 

3. Voor het sluiten van de 

overeenkomst met de uitvoerend directeur 

wordt de Autoriteit vertegenwoordigd door 

de voorzitter van de raad van bestuur. 

3. Voor het sluiten van de 

overeenkomst met de uitvoerend directeur 

wordt de Autoriteit vertegenwoordigd door 

de voorzitter van de raad van bestuur. 

4. De ambtstermijn van de uitvoerend 

directeur bedraagt vijf jaar. Aan het einde 

van die termijn voert de Commissie een 

beoordeling uit waarbij rekening wordt 

gehouden met een evaluatie van de 

prestaties van de uitvoerend directeur en 

met de toekomstige taken en uitdagingen 

van de Autoriteit.  

4. De ambtstermijn van de uitvoerend 

directeur bedraagt vier jaar. Aan het einde 

van die termijn voert de Commissie een 

beoordeling uit waarbij rekening wordt 

gehouden met een evaluatie van de 

prestaties van de uitvoerend directeur en 

met de toekomstige taken en uitdagingen 

van de Autoriteit.  

5. Op grond van een voorstel van de 

Commissie – dat rekening houdt met de in 

lid 4 bedoelde beoordeling – kan de raad 

van bestuur de ambtstermijn van de 

uitvoerend directeur eenmaal verlengen 

met hoogstens vijf jaar.   

5. Op grond van een voorstel van de 

Commissie – dat rekening houdt met de in 

lid 4 bedoelde beoordeling – kan de raad 

van bestuur de ambtstermijn van de 

uitvoerend directeur eenmaal verlengen 

met hoogstens vier jaar.   

6. Een uitvoerend directeur van wie de 

ambtstermijn is verlengd, mag na afloop 

van beide termijnen niet deelnemen aan 

een andere selectieprocedure voor 

hetzelfde ambt. 

6. Een uitvoerend directeur van wie de 

ambtstermijn is verlengd, mag na afloop 

van beide termijnen niet deelnemen aan 

een andere selectieprocedure voor 

hetzelfde ambt. 

7. De uitvoerend directeur kan 

uitsluitend uit zijn/haar ambt worden ontzet 

op grond van een besluit van de raad van 

bestuur op voorstel van de Commissie.  

7. De uitvoerend directeur kan 

uitsluitend uit zijn/haar ambt worden ontzet 

op grond van een besluit van de raad van 

bestuur.  

8. De raad van bestuur neemt met een 

tweederdemeerderheid van de 

stemgerechtigde leden besluiten over de 

benoeming van de uitvoerend directeur, de 

verlenging van zijn/haar ambtstermijn of 

de ontzetting van de uitvoerend directeur 

uit zijn/haar ambt.  

8. De raad van bestuur neemt met een 

tweederdemeerderheid van de 

stemgerechtigde leden besluiten over de 

benoeming van de uitvoerend directeur, de 

verlenging van zijn/haar ambtstermijn of 

de ontzetting van de uitvoerend directeur 

uit zijn/haar ambt.  
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Amendement  78 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 37 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Verordening (EG) nr. 1049/2001 is 

van toepassing op de documenten van de 

Autoriteit. De raad van bestuur stelt 

uiterlijk zes maanden na de datum van zijn 

eerste vergadering de gedetailleerde regels 

ter uitvoering van Verordening (EG) 

nr. 1049/2001 vast. 

1. Verordening (EG) nr. 1049/2001 is 

van toepassing op de documenten van de 

Autoriteit. De raad van bestuur stelt 

uiterlijk zes maanden na de datum van zijn 

eerste vergadering de gedetailleerde regels 

ter uitvoering van Verordening (EG) 

nr. 1049/2001 vast. Verordening (EG) 

nr. 45/2001 is van toepassing op de 

verwerking van persoonsgegevens door de 

Autoriteit. 

 

Amendement  79 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 38 – lid 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Onverminderd de leden 1, 2 en 3 

bevatten samenwerkingsovereenkomsten 

met derde landen en internationale 

organisaties, contracten, 

subsidieovereenkomsten en 

subsidiebesluiten van de Autoriteit 

bepalingen die de Europese Rekenkamer 

en OLAF uitdrukkelijk machtigen 

dergelijke audits en onderzoeken te 

verrichten overeenkomstig hun respectieve 

bevoegdheden. 

4. Onverminderd de leden 1, 2 en 3 

bevatten samenwerkingsovereenkomsten 

met derde landen en internationale 

organisaties, contracten, 

subsidieovereenkomsten en 

subsidiebesluiten van de Autoriteit 

bepalingen die het EOM, de Europese 

Rekenkamer en OLAF uitdrukkelijk 

machtigen dergelijke audits en 

onderzoeken te verrichten overeenkomstig 

hun respectieve bevoegdheden. 

 

Amendement  80 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 40 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Het Hof van Justitie van de 

Europese Unie is bevoegd uitspraak te 

doen krachtens arbitrageclausules in de 

2. Het Hof van Justitie van de 

Europese Unie is bevoegd uitspraak te 

doen krachtens arbitrageclausules in de 
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door de Autoriteit gesloten contracten. door de Autoriteit gesloten contracten of 

met betrekking tot niet-contractuele 

verplichtingen die anders niet worden 

opgelost. 

 

Amendement  81 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 42 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De activiteiten van de Autoriteit kunnen 

door de Europese Ombudsman worden 

onderzocht overeenkomstig artikel 228 

VWEU. 

De activiteiten van de Autoriteit en 

activiteiten en nationale, onderling 

afgestemde of gezamenlijke inspecties die 

worden uitgevoerd met betrokkenheid van 

personeel van de Autoriteit kunnen door 

de Europese Ombudsman worden 

onderzocht overeenkomstig artikel 228 

VWEU. 

 

Amendement  82 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 42 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 42 bis 

 Bescherming van klokkenluiders 

 Personen die de Autoriteit op de hoogte 

brengen van kwesties, met inbegrip van 

kwesties met betrekking tot zwartwerk of 

socialezekerheidsfraude, ofwel 

rechtstreeks, ofwel via nationale 

handhavingsautoriteiten, worden 

beschermd tegen enigerlei ongunstige 

behandeling door hun werkgever. 

 

Amendement  83 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 43 – lid 1 – alinea 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Autoriteit kan daartoe werkafspraken 

met de autoriteiten van derde landen 

maken, als de Commissie daarvoor vooraf 

toestemming verleent. Die afspraken 

brengen geen wettelijke verplichtingen 

voor de Unie en haar lidstaten mee. 

De Autoriteit kan daartoe werkafspraken 

met de autoriteiten van derde landen 

maken, als de Commissie en de raad van 

bestuur daarvoor vooraf toestemming 

verlenen. Die afspraken brengen geen 

wettelijke verplichtingen voor de Unie en 

haar lidstaten mee. 

Motivering 

Over een dergelijk belangrijk besluit dat van invloed is op alle activiteiten van de Autoriteit 

mag niet alleen door de Commissie worden beslist. Ook de lidstaten moeten hiervoor 

toestemming verlenen. 

 

Amendement  84 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 46 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EG) nr. 883/2004 

Artikel 1 – letter n bis 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

"n bis) wordt onder "Europese 

Arbeidsautoriteit" het orgaan verstaan dat 

bij [verordening tot oprichting van de 

Autoriteit] is opgericht en bedoeld wordt 

in artikel 74;"; 

"n bis) wordt onder "Europese Autoriteit 

voor arbeid en sociale zekerheid" het 

orgaan verstaan dat bij [verordening tot 

oprichting van de Autoriteit] is opgericht;"; 

 

Amendement  85 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 46 – alinea 1 – punt 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2) in artikel 72 wordt punt g) wordt 

vervangen door: 

Schrappen 

"g) vast te stellen met welke gegevens 

rekening moet worden gehouden bij het 

opmaken van de rekeningen betreffende 

de lasten welke de organen van de 

lidstaten krachtens deze verordening 

moeten dragen, en de jaarlijkse 
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afrekening tussen deze organen op te 

stellen op basis van een verslag van de in 

artikel 74 bedoelde Europese 

Arbeidsautoriteit."; 

 

Amendement  86 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 46 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis) in artikel 72 wordt het volgende 

punt g bis) ingevoegd: 

 "g bis) de Europese Autoriteit voor arbeid 

en sociale zekerheid zo nodig technische 

input en expertise te bieden." 
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12.10.2018 

ADVIES VAN DE COMMISSIE BURGERLIJKE VRIJHEDEN, JUSTITIE EN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 

oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit 

(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)) 

Rapporteur voor advies: Emilian Pavel 

 

 

 

BEKNOPTE MOTIVERING 

Het Europees Parlement heeft herhaaldelijk gewezen op de noodzaak om de controles, 

administratieve samenwerking en coördinatie tussen en door de lidstaten te versterken, teneinde 

actief steun te verlenen aan de uitoefening van het recht van vrij verkeer, en bijstand en 

informatie-uitwisseling te ontwikkelen in het kader van de bestrijding van fraude met 

betrekking tot de detachering van werknemers, waarbij de nadruk werd gelegd op het belang 

van duidelijke en transparante informatie voor dienstverleners en alle categorieën werknemers, 

met inbegrip van houders van een Europese blauwe kaart, binnen een onderneming 

overgeplaatste personen en langdurig ingezetenen en hun gezinsleden. In deze context heeft de 

Europese Commissie de oprichting van een "Europese Arbeidsautoriteit" (hierna 

"de Autoriteit") voorgesteld in de vorm van een gedecentraliseerd EU-agentschap om de 

uitdagingen in verband met arbeidsmobiliteit in de EU het hoofd te bieden en te waarborgen 

dat de EU-regels op dit gebied eerlijk, simpel en doeltreffend worden uitgevoerd. 

Arbeidsmobiliteit in de EU komt ten goede van personen, sociale partners, economieën en de 

maatschappij als geheel. Het vrije verkeer van werknemers en de vrijheid om diensten te 

verlenen binnen de Unie vragen om duidelijke, eerlijke en doeltreffend gehandhaafde regels 

voor grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit, ook voor arbeidsmobiliteit van onderdanen van 

een derde land. 

Er blijven echter nog punten van zorg wat betreft de naleving en een doeltreffende en efficiënte 

handhaving van de EU-regels, wat het vertrouwen in en de eerlijkheid op de interne markt in 

gevaar brengt. Zo is met name bezorgdheid geuit over het feit dat mobiele werknemers 

kwetsbaar zijn voor misbruik of hun burgerrechten niet kunnen uitoefenen en dat bedrijven zich 

in een onzeker of onduidelijk bedrijfsklimaat en een ongelijk speelveld bevinden. De 

verstrekking van actuele informatie en diensten van hoge kwaliteit aan het publiek over hun 

rechten en plichten in grensoverschrijdende situaties moet worden gecoördineerd op het niveau 
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van de Unie om te zorgen voor een consistente, duidelijke en efficiënte benadering. In dit 

opzicht zal de Autoriteit worden belast met een aantal operationele taken, te weten het 

verstrekken van relevante informatie en diensten aan personen, sociale partners en werkgevers, 

alsook het ondersteunen van de lidstaten bij de samenwerking, informatie-uitwisseling, 

gecoördineerde en gezamenlijke inspecties. Dit is erg belangrijk voor de rapporteur om de 

bevoegde autoriteiten te kunnen waarschuwen in het geval van schending van de grondrechten 

en mensenhandel in het kader van arbeidsuitbuiting. Het staat buiten kijf dat migratie in de 

Unie, in al haar vormen, gevolgen heeft voor de arbeidsmarkten van de EU. 

De rapporteur is een groot voorstander van het voorstel van de Commissie om een Europese 

Arbeidsautoriteit op te richten. 

Voorgestelde wijzigingen 

Aangezien de Autoriteit moet bijdragen tot een duidelijke, eerlijke en doeltreffende handhaving 

van de regels van de Unie inzake grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en de coördinatie van 

de sociale zekerheid, is de rapporteur voorstander van de bescherming van de grondrechten die 

onder deze regels vallen, waaronder het vrije verkeer van personen en werknemers, met 

inbegrip van houders van een Europese blauwe kaart, binnen een onderneming overgeplaatste 

personen en langdurig ingezetenen en hun gezinsleden. Ook steunt de rapporteur de uitoefening 

van rechten over de grenzen heen op het gebied van rechtvaardige en billijke 

arbeidsomstandigheden en -voorwaarden, sociale zekerheid en gezondheidsbescherming, non-

discriminatie en de strijd tegen mensenhandel in het kader van arbeidsuitbuiting. 

Een ander probleem dat de rapporteur van belang acht, is zwartwerk. De rapporteur stelt daarom 

een wijziging voor zodat er een duidelijke visie is over hoe zwartwerk moet worden aangepakt. 

Zwartwerk heeft immers vaak een grensoverschrijdende dimensie en kan ernstige gevolgen 

hebben voor de betrokken werknemers. Sommige kwetsbare groepen, zoals onderdanen van 

derde landen, worden in het bijzonder blootgesteld aan zwartwerk en de daarmee gepaard 

gaande ontzegging van basisrechten van werknemers. De Autoriteit moet het bij Besluit (EU) 

2016/344 opgerichte Europees platform voor de intensivering van de samenwerking bij de 

aanpak van zwartwerk handhaven en verder ontwikkelen en de samenwerking op het niveau 

van de Unie op dit gebied versterken. 

De rapporteur is de mening toegedaan dat de bepalingen inzake de samenwerking met andere 

Europese agentschappen van cruciaal belang zijn. De rapporteur spoort de Autoriteit aan te 

zorgen voor doeltreffende samenwerking met het Agentschap van de Europese Unie voor 

samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en het EU-Agentschap voor 

justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust) in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. 

Teneinde mensenhandel te bestrijden, met bijzondere aandacht voor mensenhandel in het kader 

van arbeidsuitbuiting, zou het Agentschap ook moeten samenwerken met andere EU-

agentschappen die actief zijn op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, met name het 

FRA en de coördinator voor de bestrijding van mensenhandel. 

Met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens zijn Verordening (EU) 679/2016 

(algemene verordening gegevensbescherming) en Verordening (EG) nr. 45/2001 van 

toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van dit voorstel. De rapporteur 

wil waarborgen dat, in overeenstemming met deze regels, elke verwerking van 

persoonsgegevens wordt beperkt tot wat noodzakelijk en evenredig is. Gegevens moeten 

worden verkregen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden 

en mogen niet worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden. De 
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rapporteur stelt voor om duidelijk te maken dat de Autoriteit en de Commissie als gezamenlijke 

controleurs moeten worden beschouwd voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de 

regels inzake gegevensbescherming. 

Een ander voor de rapporteur erg belangrijk aspect is de strijd tegen fraude. De rapporteur wil 

duidelijke verwijzingen naar de toepassing van Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad 

betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie 

("EOM"), evenals naar de betrokkenheid van het EOM, in voorkomend geval, bij onderzoeken 

ter bestrijding van fraude met betrekking tot de werkzaamheden van de Autoriteit. 
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AMENDEMENTEN 

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande amendementen in aanmerking te 

nemen: 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Het vrije verkeer van werknemers, 

de vrijheid van vestiging en het vrij 

verrichten van diensten zijn fundamentele 

beginselen van de interne markt van de 

Unie, die in het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (VWEU) 

zijn verankerd. 

(1) De bescherming van sociale en 

arbeidsrechten, het vrije verkeer van 

werknemers, de vrijheid van vestiging en 

het vrij verrichten van diensten zijn 

fundamentele beginselen van de interne 

markt van de Unie, die in het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie (VWEU) zijn verankerd. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Krachtens artikel 3 VEU zet de 

Unie zich in voor een sociale 

markteconomie met een groot 

concurrentievermogen die gericht is op 

volledige werkgelegenheid en sociale 

vooruitgang, en bevordert zij sociale 

rechtvaardigheid en bescherming. 

Overeenkomstig artikel 9 VWEU houdt de 

Unie bij de bepaling en de uitvoering van 

haar beleid en optreden rekening met de 

eisen in verband met, onder andere, de 

bevordering van een hoog niveau van 

werkgelegenheid, de waarborging van een 

adequate sociale bescherming, de 

bestrijding van sociale uitsluiting alsmede 

een hoog niveau van onderwijs, opleiding 

en bescherming van de volksgezondheid. 

(2) Krachtens artikel 3 VEU zet de 

Unie zich in voor een sociale 

markteconomie met een groot 

concurrentievermogen die gericht is op 

volledige werkgelegenheid en sociale 

vooruitgang, bestrijdt zij sociale uitsluiting 

en discriminatie en bevordert zij sociale 

rechtvaardigheid en bescherming, de 

gelijkheid van vrouwen en mannen, de 

solidariteit tussen generaties en de 

bescherming van de rechten van het kind, 

evenals de economische, sociale en 

territoriale samenhang, en de solidariteit 

tussen de lidstaten. Overeenkomstig 

artikel 9 VWEU houdt de Unie bij de 

bepaling en de uitvoering van haar beleid 

en optreden rekening met de eisen in 

verband met, onder andere, de bevordering 
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van een hoog niveau van werkgelegenheid, 

de waarborging van een adequate sociale 

bescherming, de bestrijding van sociale 

uitsluiting alsmede een hoog niveau van 

onderwijs, opleiding en bescherming van 

de volksgezondheid. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) Het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie waarborgt het recht 

op vrij verkeer van personen en 

werknemers in de artikelen 15 en 45, het 

recht op non-discriminatie in artikel 21, 

het recht op toegang tot 

arbeidsbemiddeling in artikel 29, de 

vrijheid om diensten te verrichten in 

artikel 16 en het recht op billijke en 

rechtvaardige arbeidsomstandigheden en 

-voorwaarden, sociale zekerheid en 

sociale bijstand en gezondheidszorg in de 

artikelen 31, 34 en 35. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 ter) Ten aanzien van de bestaande 

belemmeringen voor de vrijheid van 

verkeer, de toegang tot werkgelegenheid, 

de toegang tot sociale zekerheid en 

discriminatie op grond van nationaliteit 

op de interne markt blijven echter zorgen 

bestaan; 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 
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Overweging 2 quater (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 quater) In haar speciaal verslag 

nr. 6/2018 over het vrije verkeer van 

werknemers ("Vrij verkeer van 

werknemers – de fundamentele vrijheid is 

gewaarborgd, maar de arbeidsmobiliteit 

zou gebaat zijn bij een doelgerichter inzet 

van EU-middelen") beveelt de Europese 

Rekenkamer de Commissie aan om meer 

bekendheid te geven aan de instrumenten 

voor de verstrekking van informatie over 

het vrije verkeer van werknemers en voor 

het melden van gevallen van 

discriminatie, en om beter gebruik te 

maken van de beschikbare informatie 

teneinde vormen van discriminatie te 

identificeren. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 quinquies (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 quinquies) In veel economische 

sectoren in de Unie vindt ernstige 

arbeidsuitbuiting plaats, waar diverse 

groepen van grensoverschrijdende 

werknemers, zowel Eu-burgers als 

burgers van derde landen, het slachtoffer 

van worden. Zoals het Bureau van de 

Europese Unie voor de grondrechten 

aanbeveelt in een verslag uit 2015 met als 

titel "Ernstige arbeidsuitbuiting: 

werknemers die zich binnen of naar de 

Europese Unie verplaatsen", moeten deze 

praktijken worden aangepakt met behulp 

van onder meer een alomvattend systeem 

van gerichte inspecties op de werkplek. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 
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Overweging 3 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 bis) Een belangrijk onderdeel van de 

Europese pijler van sociale rechten is dat 

eenieder recht heeft op tijdige en op hem 

of haar toegesneden bijstand met het oog 

op de verbetering van zijn of haar 

arbeidssituatie en -vooruitzichten. Ook 

heeft iedereen die van baan verandert, 

recht op meeneembaarheid van 

opgebouwde sociale en opleidingsrechten. 

Bovendien hebben jongeren recht op 

vervolgonderwijs, een stage of een 

baanaanbieding van goede kwaliteit en 

hebben werkzoekenden recht op 

gepersonaliseerde, onafgebroken en 

consistente bijstand. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Overeenkomstig hun gezamenlijke 

verklaring over de wetgevingsprioriteiten 

voor 2018-2019 verbinden het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie zich 

ertoe maatregelen te nemen om de sociale 

dimensie van de Unie te versterken door de 

coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels te verbeteren36, 

de werknemers tegen gezondheidsrisico’s 

op het werk te beschermen37, een 

rechtvaardige behandeling van iedereen op 

de arbeidsmarkt van de Unie te waarborgen 

met behulp van gemoderniseerde regels 

inzake de terbeschikkingstelling van 

werknemers38 en de grensoverschrijdende 

handhaving van het recht van de Unie 

verder te verbeteren. 

(4) Overeenkomstig hun gezamenlijke 

verklaring over de wetgevingsprioriteiten 

voor 2018-2019 verbinden het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie zich 

ertoe maatregelen te nemen om de sociale 

dimensie van de Unie te versterken door de 

coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels te verbeteren36, 

alle werknemers tegen gezondheidsrisico’s 

op het werk te beschermen37, een 

rechtvaardige behandeling van iedereen op 

de arbeidsmarkt van de Unie te waarborgen 

met behulp van gemoderniseerde regels 

inzake de terbeschikkingstelling van 

werknemers38 en de grensoverschrijdende 

handhaving van het recht van de Unie 

verder te verbeteren. 

_________________ _________________ 

36 Voorstel voor een verordening van het 

Europees Parlement en de Raad tot 

36 Voorstel voor een verordening van het 

Europees Parlement en de Raad tot 
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wijziging van Verordening (EG) 

nr. 883/2004 betreffende de coördinatie 

van de socialezekerheidsstelsels en 

Verordening (EG) nr. 987/2009 tot 

vaststelling van de wijze van toepassing 

van Verordening (EG) nr. 883/2004 (COM 

(2016) 815 final). 

wijziging van Verordening (EG) 

nr. 883/2004 betreffende de coördinatie 

van de socialezekerheidsstelsels en 

Verordening (EG) nr. 987/2009 tot 

vaststelling van de wijze van toepassing 

van Verordening (EG) nr. 883/2004 (COM 

(2016) 815 final). 

37 Voorstel voor een richtlijn van het 

Europees Parlement en de Raad tot 

wijziging van Richtlijn 2004/37/EG 

betreffende de bescherming van de 

werknemers tegen de risico’s van 

blootstelling aan carcinogene of mutagene 

agentia op het werk (COM (2017) 11 

final). 

37 Voorstel voor een richtlijn van het 

Europees Parlement en de Raad tot 

wijziging van Richtlijn 2004/37/EG 

betreffende de bescherming van de 

werknemers tegen de risico’s van 

blootstelling aan carcinogene of mutagene 

agentia op het werk (COM (2017) 11 

final). 

38 Voorstel voor een richtlijn van het 

Europees Parlement en de Raad tot 

wijziging van Richtlijn 96/71/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 

december 1996 betreffende de 

terbeschikkingstelling van werknemers met 

het oog op het verrichten van diensten 

(COM (2016) 128 final). 

38 Voorstel voor een richtlijn van het 

Europees Parlement en de Raad tot 

wijziging van Richtlijn 96/71/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 

december 1996 betreffende de 

terbeschikkingstelling van werknemers met 

het oog op het verrichten van diensten 

(COM (2016) 128 final). 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Er moet een Europese 

Arbeidsautoriteit (de "Autoriteit") worden 

opgericht met het oog op meer 

rechtvaardigheid en vertrouwen in de 

eengemaakte markt. Daartoe is het zaak dat 

de Autoriteit de lidstaten en de Commissie 

steunt bij het versterken van de toegang 

van personen en werkgevers tot informatie 

over hun rechten en plichten in het kader 

van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit 

en tot relevante diensten, de naleving van 

het recht van de Unie en de samenwerking 

tussen de lidstaten bevordert met het oog 

op de doeltreffende toepassing van het 

recht van de Unie op deze gebieden en 

bemiddelt en tot een oplossing bijdraagt als 

(5) Er moet een Europese 

Arbeidsautoriteit (de "Autoriteit") worden 

opgericht met het oog op het 

gemakkelijker maken van 

grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit, 

het versterken van de sociale 
rechtvaardigheid en het vertrouwen in de 

eengemaakte markt en het waarborgen 

van gelijke toegang tot werkgelegenheid 

en sociale zekerheid voor mobiele 

burgers, alsook met het oog op een betere 

bescherming van arbeidsrechten en het 

ondersteunen van de bestrijding van 

werkloosheid, dit alles met inachtneming 

van de beginselen van evenredigheid en 

subsidiariteit. Daartoe is het zaak dat de 
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er zich grensoverschrijdende geschillen of 

verstoringen van de arbeidsmarkt 

voordoen. 

Autoriteit de lidstaten en de Commissie 

steunt bij het versterken van de toegang 

van personen en werkgevers tot informatie 

over hun rechten en plichten in het kader 

van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit 

en tot relevante diensten, de naleving van 

het recht van de Unie en de samenwerking 

tussen de lidstaten bevordert met het oog 

op de doeltreffende toepassing van het 

recht van de Unie op deze gebieden en 

bemiddelt en tot een oplossing bijdraagt als 

er zich grensoverschrijdende geschillen of 

verstoringen van de arbeidsmarkt 

voordoen. 

 

Amendement  10 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) De Autoriteit moet haar activiteiten 

uitvoeren op het gebied van 

grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en 

de coördinatie van de sociale zekerheid, 

met inbegrip van het vrije verkeer van 

werknemers, de detachering van 

werknemers en uiterst mobiele diensten. 

Zij moet ook de samenwerking tussen de 

lidstaten versterken bij de bestrijding van 

zwartwerk. Wanneer de Autoriteit bij de 

uitvoering van haar activiteiten 

onregelmatigheden – inclusief op gebieden 

van het recht van de Unie die buiten haar 

bevoegdheid vallen – vermoedt zoals de 

tewerkstelling van illegale onderdanen 

van derde landen of schendingen van de 

arbeidsvoorwaarden of de gezondheids- en 

veiligheidsvoorschriften, moet zij hierover 

verslag kunnen uitbrengen en in 

voorkomend geval met de Commissie, de 

bevoegde organen van de Unie en de 

nationale autoriteiten rond deze kwesties 

kunnen samenwerken. 

(6) De Autoriteit moet haar activiteiten 

uitvoeren op het gebied van 

grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en 

de coördinatie van de sociale zekerheid, 

met inbegrip van het vrije verkeer van 

werknemers, de detachering van 

werknemers en uiterst mobiele diensten. 

Zij moet ook de samenwerking tussen de 

lidstaten versterken bij de bestrijding van 

zwartwerk. Wanneer de Autoriteit bij de 

uitvoering van haar activiteiten 

onregelmatigheden – inclusief op gebieden 

van het recht van de Unie die buiten haar 

bevoegdheid vallen – vermoedt zoals 

schendingen van de arbeidsvoorwaarden of 

de gezondheids- en 

veiligheidsvoorschriften, moet zij hierover 

in voorkomend geval verslag kunnen 

uitbrengen en efficiënt en onverwijld met 

de Commissie, de bevoegde organen van 

de Unie en de nationale autoriteiten rond 

deze kwesties kunnen samenwerken. 
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Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 bis) Zwartwerk heeft vaak een 

grensoverschrijdende dimensie en kan 

ernstige gevolgen hebben voor de 

betrokken werknemers. Sommige 

kwetsbare groepen, zoals onderdanen van 

derde landen, worden in het bijzonder 

blootgesteld aan zwartwerk en de daarmee 

gepaard gaande ontzegging van 

basisrechten van werknemers. De 

Autoriteit moet het bij Besluit (EU) 

2016/344 van het Europees Parlement en 

de Raad opgerichte Europees platform 

voor de intensivering van de 

samenwerking bij de aanpak van 

zwartwerk handhaven en verder 

ontwikkelen en de samenwerking op het 

niveau van de Unie op dit gebied 

versterken. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) De Autoriteit moet het vrije verkeer 

van werknemers bevorderen, dat geregeld 

is bij Verordening (EU) nr. 492/2011 van 

het Europees Parlement en van de Raad39, 

Richtlijn 2014/54/EU van het Europees 

Parlement en de Raad40 en Verordening 

(EU) 2016/589 van het Europees Parlement 

en de Raad41. Zij moet de detachering van 

werknemers vergemakkelijken, die 

geregeld is bij Richtlijn 96/71/EG van het 

Europees Parlement en van de Raad42 en 

Richtlijn 2014/67/EU van het Europees 

Parlement en de Raad43, onder meer door 

de handhaving van die bepalingen te 

ondersteunen die door middel van 

(7) De Autoriteit moet het vrije verkeer 

van werknemers bevorderen, dat geregeld 

is bij Verordening (EU) nr. 492/2011 van 

het Europees Parlement en van de Raad39, 

Richtlijn 2014/54/EU van het Europees 

Parlement en de Raad40 en Verordening 

(EU) 2016/589 van het Europees Parlement 

en de Raad41. Zij moet de detachering van 

werknemers vergemakkelijken, die 

geregeld is bij Richtlijn 96/71/EG van het 

Europees Parlement en van de Raad42 en 

Richtlijn 2014/67/EU van het Europees 

Parlement en de Raad43, onder meer door 

de handhaving van die bepalingen te 

ondersteunen die door middel van 
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universeel geldende collectieve 

overeenkomsten worden uitgevoerd in 

overeenstemming met de praktijken van de 

lidstaten. Zij moet ook bijstand verlenen bij 

de coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels, die geregeld is 

bij Verordening (EG) nr. 883/2004 van het 

Europees Parlement en de Raad44, 

Verordening (EG) nr. 987/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad45, 

Verordening (EU) nr. 1231/2010 van het 

Europees Parlement en de Raad46, alsmede 

bij Verordening (EG) nr. 1408/71 van de 

Raad47 en Verordening (EG) nr. 574/72 

van de Raad48. 

universeel geldende collectieve 

overeenkomsten worden uitgevoerd in 

overeenstemming met de praktijken van de 

lidstaten. Zij moet ook bijstand verlenen bij 

de efficiënte coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels, die geregeld is 

bij Verordening (EG) nr. 883/2004 van het 

Europees Parlement en de Raad44, 

Verordening (EG) nr. 987/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad45, 

Verordening (EU) nr. 1231/2010 van het 

Europees Parlement en de Raad46, alsmede 

bij Verordening (EG) nr. 1408/71 van de 

Raad47 en Verordening (EG) nr. 574/72 

van de Raad48. 

_________________ _________________ 

39 Verordening (EU) nr. 492/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 5 april 

2011 betreffende het vrije verkeer van 

werknemers binnen de Unie (PB L 141 van 

27.5.2011, blz. 1). 

39 Verordening (EU) nr. 492/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 5 april 

2011 betreffende het vrije verkeer van 

werknemers binnen de Unie (PB L 141 van 

27.5.2011, blz. 1). 

40 Richtlijn 2014/54/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 16 april 2014 

betreffende maatregelen om de uitoefening 

van de in de context van het vrije verkeer 

van werknemers aan werknemers 

verleende rechten te vergemakkelijken (PB 

L 128 van 30.4.2014, blz. 8). 

40 Richtlijn 2014/54/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 16 april 2014 

betreffende maatregelen om de uitoefening 

van de in de context van het vrije verkeer 

van werknemers aan werknemers 

verleende rechten te vergemakkelijken (PB 

L 128 van 30.4.2014, blz. 8). 

41 Verordening (EU) 2016/589 van het 

Europees Parlement en de Raad van 13 

april 2016 inzake een Europees netwerk 

van diensten voor arbeidsvoorziening 

(EURES), de toegang van werknemers tot 

mobiliteitsdiensten en de verdere integratie 

van de arbeidsmarkten en tot wijziging van 

Verordeningen (EU) nr. 492/2011 en (EU) 

nr. 1296/2013 (PB L 107 van 22.4.2016, 

blz. 1). 

41 Verordening (EU) 2016/589 van het 

Europees Parlement en de Raad van 13 

april 2016 inzake een Europees netwerk 

van diensten voor arbeidsvoorziening 

(EURES), de toegang van werknemers tot 

mobiliteitsdiensten en de verdere integratie 

van de arbeidsmarkten en tot wijziging van 

Verordeningen (EU) nr. 492/2011 en (EU) 

nr. 1296/2013 (PB L 107 van 22.4.2016, 

blz. 1). 

42 Richtlijn 96/71/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 16 december 

1996 betreffende de terbeschikkingstelling 

van werknemers met het oog op het 

verrichten van diensten (PB L 18 van 

21.1.1997, blz. 1). 

42 Richtlijn 96/71/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 16 december 

1996 betreffende de terbeschikkingstelling 

van werknemers met het oog op het 

verrichten van diensten (PB L 18 van 

21.1.1997, blz. 1). 

43 Richtlijn 2014/67/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 15 mei 2014 

43 Richtlijn 2014/67/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 15 mei 2014 
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inzake de handhaving van Richtlijn 

96/71/EG betreffende de 

terbeschikkingstelling van werknemers met 

het oog op het verrichten van diensten en 

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 

1024/2012 betreffende de administratieve 

samenwerking via het Informatiesysteem 

interne markt ("de IMI-verordening") (PB 

L 159 van 28.5.2014, blz. 11). 

inzake de handhaving van Richtlijn 

96/71/EG betreffende de 

terbeschikkingstelling van werknemers met 

het oog op het verrichten van diensten en 

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 

1024/2012 betreffende de administratieve 

samenwerking via het Informatiesysteem 

interne markt ("de IMI-verordening") (PB 

L 159 van 28.5.2014, blz. 11). 

44 Verordening (EG) nr. 883/2004 van het 

Europees Parlement en de Raad van 29 

april 2004 betreffende de coördinatie van 

de socialezekerheidsstelsels (PB L 166 van 

30.4.2004, blz. 1, gerectificeerd in PB 

L 200 van 7.6.2004, blz. 1). 

44 Verordening (EG) nr. 883/2004 van het 

Europees Parlement en de Raad van 29 

april 2004 betreffende de coördinatie van 

de socialezekerheidsstelsels (PB L 166 van 

30.4.2004, blz. 1, gerectificeerd in PB 

L 200 van 7.6.2004, blz. 1). 

45 Verordening (EG) nr. 987/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 

september 2009 tot vaststelling van de 

wijze van toepassing van Verordening 

(EG) nr. 883/2004 betreffende de 

coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels (PB L 284 van 

30.10.2009, blz. 1). 

45 Verordening (EG) nr. 987/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 

september 2009 tot vaststelling van de 

wijze van toepassing van Verordening 

(EG) nr. 883/2004 betreffende de 

coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels (PB L 284 van 

30.10.2009, blz. 1). 

46 Verordening (EU) nr. 1231/2010 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

24 november 2010 tot uitbreiding van 

Verordening (EG) nr. 883/2004 en 

Verordening (EG) nr. 987/2009 tot 

onderdanen van derde landen die enkel 

door hun nationaliteit nog niet onder deze 

verordeningen vallen (PB L 344 van 

29.12.2010, blz. 1). 

46 Verordening (EU) nr. 1231/2010 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

24 november 2010 tot uitbreiding van 

Verordening (EG) nr. 883/2004 en 

Verordening (EG) nr. 987/2009 tot 

onderdanen van derde landen die enkel 

door hun nationaliteit nog niet onder deze 

verordeningen vallen (PB L 344 van 

29.12.2010, blz. 1). 

47 Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de 

Raad van 14 juni 1971 betreffende de 

toepassing van de 

socialezekerheidsregelingen op 

werknemers en zelfstandigen, alsmede op 

hun gezinsleden, die zich binnen de 

Gemeenschap verplaatsen (PB L 149 van 

5.7.1971, blz. 2). 

47 Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de 

Raad van 14 juni 1971 betreffende de 

toepassing van de 

socialezekerheidsregelingen op 

werknemers en zelfstandigen, alsmede op 

hun gezinsleden, die zich binnen de 

Gemeenschap verplaatsen (PB L 149 van 

5.7.1971, blz. 2). 

48 Verordening (EEG) nr. 574/72 van de 

Raad van 21 maart 1972 tot vaststelling 

van de wijze van toepassing van 

Verordening (EEG) nr. 1408/71 

betreffende de toepassing van de 

socialezekerheidsregelingen op 

werknemers en zelfstandigen, alsmede op 

48 Verordening (EEG) nr. 574/72 van de 

Raad van 21 maart 1972 tot vaststelling 

van de wijze van toepassing van 

Verordening (EEG) nr. 1408/71 

betreffende de toepassing van de 

socialezekerheidsregelingen op 

werknemers en zelfstandigen, alsmede op 
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hun gezinsleden, die zich binnen de 

Gemeenschap verplaatsen (PB L 74 van 

27.3.1972, blz. 1). 

hun gezinsleden, die zich binnen de 

Gemeenschap verplaatsen (PB L 74 van 

27.3.1972, blz. 1). 

 

Amendement  13 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) De personen die onder de 

activiteiten van de Autoriteit vallen, 

moeten personen zijn die onderworpen zijn 

aan het recht van de Unie binnen het 

toepassingsgebied van deze verordening, 

met inbegrip van werknemers, 

zelfstandigen, werkzoekenden en 

economisch niet-actieve personen. Het 

betreft zowel burgers van de Unie als 

onderdanen van derde landen die legaal 
in de Unie verblijven – bijvoorbeeld 

gedetacheerde werknemers, houders van 

een Europese blauwe kaart, binnen een 

onderneming overgeplaatste personen of 

langdurig ingezeten – en hun gezinsleden. 

(9) De personen die onder de 

activiteiten van de Autoriteit vallen, 

moeten personen zijn, zowel EU-burgers 

als burgers van derde landen, die 

onderworpen zijn aan het recht van de Unie 

binnen het toepassingsgebied van deze 

verordening, met inbegrip van 

werknemers, zelfstandigen, 

werkzoekenden en economisch niet-actieve 

personen in situaties van 

grensoverschrijdende mobiliteit binnen de 

EU. 

 

Amendement  14 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 bis) Met het oog op de geleidelijke 

totstandbrenging van een ruimte van 

vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid 

waarin is voorzien in de Verdragen, zijn 

rechtshandelingen van de Unie 

aangenomen inzake de voorwaarden voor 

toegang, verblijf en werk van bepaalde 

categorieën onderdanen van derde 

landen, zoals houders van een Europese 

blauwe kaart uit hoofde van Richtlijn 

2009/50/EG van de Raad1 bis, binnen een 

onderneming overgeplaatste personen uit 
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hoofde van Richtlijn 2014/66/EU van het 

Europees Parlement en de Raad1 ter of 

langdurig ingezetenen uit hoofde van 

Richtlijn 2003/109/EG van de Raad1 quater, 

en hun gezinsleden, evenals inzake 

sancties en maatregelen tegen werkgevers 

van illegaal verblijvende onderdanen van 

derde landen uit hoofde van 

Richtlijn 2009/52/EG van het Europees 

Parlement en de Raad1 quinquies. De 

grensoverschrijdende aspecten van de 

toepassing van dergelijke wetgeving 

moeten worden opgenomen in het 

toepassingsgebied van de werkzaamheden 

van de Autoriteit. 

 __________________ 

 1 bis Richtlijn 2009/50/EG van de Raad 

van 25 mei 2009 betreffende de 

voorwaarden voor toegang en verblijf van 

onderdanen van derde landen met het oog 

op een hooggekwalificeerde baan (PB L 

155 van 18.6.2009, blz. 17). 

 1 ter Richtlijn 2014/66/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 

15 mei 2014 betreffende de voorwaarden 

voor toegang en verblijf van onderdanen 

van derde landen in het kader van een 

overplaatsing binnen een onderneming 

(PB L 157 van 27.5.2014, blz. 1). 

 1 quater Richtlĳn 2003/109/EG van de 

Raad van 25 november 2003 betreffende 

de status van langdurig ingezeten 

onderdanen van derde landen (PB L 16 

van 23.1.2004, blz. 44). 

 25 November 2003 Richtlijn 2009/52/EG 

van het Europees Parlement en de Raad 

van 18 juni 2009 tot vaststelling van 

minimumnormen inzake sancties en 

maatregelen tegen werkgevers van 

illegaal verblijvende onderdanen van 

derde landen (PB L 168 van 30.6.2009, 

blz. 24). 

 

Amendement  15 



 

PE623.718v02-00 208/263 RR\1170122NL.docx 

NL 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) De oprichting van de Autoriteit 

mag geen nieuwe rechten en plichten 

meebrengen voor personen of werkgevers 

– met inbegrip van marktdeelnemers of 

organisaties zonder winstoogmerk – 

aangezien ze onder de activiteiten van de 

Autoriteit moeten vallen in de mate waarin 

zij onder het recht van de Unie binnen het 

toepassingsgebied van deze verordening 

vallen. 

(10) De oprichting van de Autoriteit 

mag geen nieuwe rechten en plichten 

meebrengen voor personen of werkgevers 

– met inbegrip van marktdeelnemers of 

organisaties zonder winstoogmerk – 

aangezien ze onder de activiteiten van de 

Autoriteit moeten vallen in de mate waarin 

zij onder het recht van de Unie binnen het 

toepassingsgebied van deze verordening 

vallen. Tegelijkertijd moet de Autoriteit 

ertoe bijdragen dat bestaande rechten en 

plichten worden geëerbiedigd en 

toegepast, in overeenstemming met het 

EU-recht en internationale 

arbeidsnormen. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Met het oog op een eerlijke, 

eenvoudige en doeltreffende toepassing 

van het recht van de Unie moet de 

Autoriteit de samenwerking en de tijdige 

uitwisseling van informatie tussen de 

lidstaten bevorderen. Samen met andere 

personeelsleden is het aan de nationale 

verbindingsfunctionarissen die binnen de 

Autoriteit werkzaam zijn, de naleving door 

de lidstaten van hun 

samenwerkingsverplichtingen te 

bevorderen, uitwisselingen tussen lidstaten 

met behulp van specifieke procedures te 

versnellen en voor links met andere 

krachtens het recht van de Unie opgerichte 

nationale verbindingsbureaus, organen en 

contactpunten te zorgen. De Autoriteit 

moet het gebruik van innovatieve 

methoden voor doeltreffende en efficiënte 

grensoverschrijdende samenwerking 

(13) Met het oog op een eerlijke, 

eenvoudige en doeltreffende toepassing 

van het recht van de Unie moet de 

Autoriteit de samenwerking en de tijdige 

uitwisseling van informatie tussen de 

lidstaten bevorderen. Samen met andere 

personeelsleden is het aan de nationale 

verbindingsfunctionarissen die binnen de 

Autoriteit werkzaam zijn, de naleving door 

de lidstaten van hun 

samenwerkingsverplichtingen te 

bevorderen, uitwisselingen tussen lidstaten 

met behulp van specifieke procedures te 

versnellen en voor links met andere 

krachtens het recht van de Unie opgerichte 

nationale verbindingsbureaus, organen en 

contactpunten te zorgen. De Autoriteit 

moet het gebruik van innovatieve 

methoden voor doeltreffende en efficiënte 

grensoverschrijdende samenwerking 
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stimuleren – met inbegrip van 

elektronische instrumenten voor de 

uitwisseling van gegevens, zoals het 

systeem voor de elektronische uitwisseling 

van socialezekerheidsgegevens (EESSI) en 

het Informatiesysteem interne markt (IMI) 

– en bijdragen tot de verdere digitalisering 

van procedures en tot de verbetering van 

IT-instrumenten voor de uitwisseling van 

berichten tussen nationale autoriteiten. 

stimuleren – met inbegrip van 

elektronische instrumenten voor de 

uitwisseling van gegevens, zoals het 

systeem voor de elektronische uitwisseling 

van socialezekerheidsgegevens (EESSI) en 

het Informatiesysteem interne markt (IMI) 

– en bijdragen tot de verdere digitalisering 

van procedures en tot de verbetering van 

IT-instrumenten voor de uitwisseling van 

berichten tussen nationale autoriteiten. Bij 

de uitwisseling van gegevens, met name 

op het gebied van sociale zekerheid, moet 

rekening worden gehouden met 

cybercriminaliteit en beveiligingsaspecten, 

en de uitwisselingen moeten nauwgezet 

worden gereguleerd. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Om de lidstaten beter in staat te 

stellen grensoverschrijdende 

onregelmatigheden aan te pakken met 

betrekking tot het recht van de Unie dat 

onder haar bevoegdheden valt, moet de 

Autoriteit de nationale autoriteiten steunen 

bij het uitvoeren van onderling afgestemde 

en gezamenlijke inspecties, onder meer 

door de uitvoering van de inspecties 

overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 

2014/67/EU te vergemakkelijken. De 

inspecties moeten plaatsvinden als de 

lidstaten erom verzoeken of als de lidstaten 

met het voorstel van de Autoriteit 

instemmen. De Autoriteit moet 

strategische, logistieke en technische 

bijstand verlenen aan de lidstaten die aan 

de onderling afgestemde of gezamenlijke 

inspecties deelnemen, met volledige 

inachtneming van de 

vertrouwelijkheidsvoorschriften. De 

inspecties moeten in overeenstemming met 

de betrokken lidstaten worden uitgevoerd 

en volledig binnen het nationale 

(14) Om de lidstaten beter in staat te 

stellen grensoverschrijdende 

onregelmatigheden op het gebied van 

arbeid aan te pakken met betrekking tot het 

recht van de Unie dat onder haar 

bevoegdheden valt, moet de Autoriteit de 

nationale autoriteiten en de sociale 

partners steunen bij het uitvoeren van 

onderling afgestemde en gezamenlijke 

inspecties, onder meer door de uitvoering 

van de inspecties overeenkomstig artikel 

10 van Richtlijn 2014/67/EU te 

vergemakkelijken. De inspecties moeten 

plaatsvinden als de lidstaten erom 

verzoeken of als de lidstaten met het 

voorstel van de Autoriteit instemmen. De 

Autoriteit moet strategische, logistieke en 

technische bijstand verlenen aan de 

lidstaten die aan de onderling afgestemde 

of gezamenlijke inspecties deelnemen, met 

volledige inachtneming van de 

vertrouwelijkheidsvoorschriften. De 

inspecties moeten in overeenstemming met 

de betrokken lidstaten worden uitgevoerd 



 

PE623.718v02-00 210/263 RR\1170122NL.docx 

NL 

rechtskader van de betrokken lidstaten 

vallen, die voor follow-up van de resultaten 

van de onderling afgestemde en 

gezamenlijke inspecties moeten zorgen 

overeenkomstig hun nationale recht. 

en volledig binnen het nationale 

rechtskader van de betrokken lidstaten 

vallen, die voor follow-up van de resultaten 

van de onderling afgestemde en 

gezamenlijke inspecties moeten zorgen 

overeenkomstig hun nationale recht. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Om op de hoogte te blijven van 

nieuwe trends, uitdagingen of lacunes op 

het gebied van arbeidsmobiliteit en de 

coördinatie van de sociale zekerheid, moet 

de Autoriteit een analytische en 

risicobeoordelingscapaciteit ontwikkelen. 

Daarbij moeten studies en analysen van de 

arbeidsmarkt worden uitgevoerd, evenals 

collegiale toetsingen. De Autoriteit moet 

potentiële onevenwichtigheden in termen 

van vaardigheden en grensoverschrijdende 

arbeidsstromen monitoren, met inbegrip 

van de mogelijke effecten ervan voor de 

territoriale samenhang. De Autoriteit moet 

ook de in artikel 10 van Richtlijn 

2014/67/EU bedoelde risicobeoordeling 

ondersteunen. De Autoriteit moet zorgen 

voor synergieën en complementariteit met 

andere agentschappen, diensten of 

netwerken van de Unie. Daarbij moet 

onder meer worden gestreefd naar input 

van Solvit en soortgelijke diensten over 

steeds terugkerende problemen waarmee 

personen en bedrijven worden 

geconfronteerd bij de uitoefening van hun 

rechten op de gebieden binnen de 

werkingssfeer van de Autoriteit. De 

Autoriteit moet ook die activiteiten op het 

gebied van gegevensverzameling 

vergemakkelijken en stroomlijnen waarin 

de relevante wetgeving van de Unie binnen 

haar werkingssfeer voorziet. Dit brengt 

geen nieuwe rapportageverplichtingen voor 

(15) Om op de hoogte te blijven van 

nieuwe trends, uitdagingen of lacunes op 

het gebied van arbeidsmobiliteit en de 

coördinatie van de sociale zekerheid, moet 

de Autoriteit een analytische en 

risicobeoordelingscapaciteit ontwikkelen. 

Daarbij moeten studies en analysen van de 

arbeidsmarkt worden uitgevoerd, evenals 

collegiale toetsingen. De Autoriteit moet 

potentiële onevenwichtigheden in termen 

van vaardigheden en grensoverschrijdende 

arbeidsstromen monitoren, met inbegrip 

van de mogelijke effecten ervan voor de 

territoriale samenhang. De Autoriteit moet 

ook de in artikel 10 van Richtlijn 

2014/67/EU bedoelde risicobeoordeling 

ondersteunen. De Autoriteit moet zorgen 

voor synergieën en complementariteit met 

andere agentschappen, diensten of 

netwerken van de Unie. Daarbij moet 

onder meer worden gestreefd naar input 

van Solvit en soortgelijke diensten over 

steeds terugkerende problemen waarmee 

personen en bedrijven worden 

geconfronteerd bij de uitoefening van hun 

rechten op de gebieden binnen de 

werkingssfeer van de Autoriteit. De 

Autoriteit moet ook die activiteiten op het 

gebied van gegevensverzameling 

vergemakkelijken en stroomlijnen waarin 

de relevante wetgeving van de Unie binnen 

haar werkingssfeer voorziet, met 

eerbiediging van de 

gegevensbeschermingsvoorschriften en 
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de lidstaten mee. rekening houdend met risico's in verband 

met cybercriminaliteit. Dit brengt geen 

nieuwe rapportageverplichtingen voor de 

lidstaten mee. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) De Autoriteit moet een platform 

bieden om geschillen tussen lidstaten bij de 

toepassing van het recht van de Unie dat 

binnen haar werkingssfeer valt, te 

beslechten. De Autoriteit moet 

voortbouwen op de bestaande dialoog- en 

bemiddelingsmechanismen op het gebied 

van de coördinatie van de sociale 

zekerheid, die door de lidstaten worden 

gewaardeerd60 en waarvan het belang door 

het Hof van Justitie is erkend61. De 

lidstaten moeten zaken naar de Autoriteit 

kunnen verwijzen met het oog op 

bemiddeling volgens de daartoe 

vastgestelde standaardprocedures. De 

Autoriteit mag zich uitsluitend 

bezighouden met geschillen tussen 

lidstaten; personen en werkgevers die bij 

de uitoefening van hun EU-rechten 

moeilijkheden ondervinden, moeten 

kunnen blijven beschikken over de 

diensten van de lidstaten en van de Unie 

die zich specifiek met dergelijke zaken 

bezighouden, zoals het Solvit-netwerk, 

waarnaar de Autoriteit dergelijke zaken 

moet verwijzen. Het Solvit-netwerk moet 

ook zaken ter overweging naar de 

Autoriteit kunnen verwijzen die niet 

kunnen worden opgelost als gevolg van 

meningsverschillen tussen nationale 

overheidsdiensten. 

(17) De Autoriteit moet een platform 

bieden om geschillen tussen lidstaten bij de 

toepassing van het recht van de Unie dat 

binnen haar werkingssfeer valt, te 

beslechten. De Autoriteit moet 

voortbouwen op de bestaande 

democratische dialoog- en 

bemiddelingsmechanismen op het gebied 

van de coördinatie van de sociale 

zekerheid, die door de lidstaten worden 

gewaardeerd60 en waarvan het belang door 

het Hof van Justitie is erkend61. De 

lidstaten moeten zaken naar de Autoriteit 

kunnen verwijzen met het oog op 

bemiddeling volgens de daartoe 

vastgestelde standaardprocedures. De 

Autoriteit mag zich uitsluitend 

bezighouden met geschillen tussen 

lidstaten; personen en werkgevers die bij 

de uitoefening van hun EU-rechten 

moeilijkheden ondervinden, moeten 

kunnen blijven beschikken over de 

diensten van de lidstaten en van de Unie 

die zich specifiek met dergelijke zaken 

bezighouden, zoals het Solvit-netwerk, 

waarnaar de Autoriteit dergelijke zaken 

moet verwijzen. Het Solvit-netwerk moet 

ook zaken ter overweging naar de 

Autoriteit kunnen verwijzen die niet 

kunnen worden opgelost als gevolg van 

meningsverschillen tussen nationale 

overheidsdiensten. 

_________________ _________________ 

60 Raad, Partiële algemene oriëntatie van 

26 oktober 2017 over het voorstel voor een 

60 Raad, Partiële algemene oriëntatie van 

26 oktober 2017 over het voorstel voor een 
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verordening tot wijziging van Verordening 

(EG) nr. 883/2004 betreffende de 

coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels en Verordening 

(EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de 

wijze van toepassing van Verordening 

(EG) nr. 883/2004 13645/1/17. 

verordening tot wijziging van Verordening 

(EG) nr. 883/2004 betreffende de 

coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels en Verordening 

(EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de 

wijze van toepassing van Verordening 

(EG) nr. 883/2004 13645/1/17. 

61 Zaak C-236/88 EU:C:1990:303, punt 17; 

Zaak C-202/97 EU:C:2000:75, punten 57-

58; Zaak C-178/97 EU:C:2000:169, punten 

44-45; Zaak C-2/05 EU:C:2006:69, punten 

28-29; Zaak C-12/14 EU:C:2016:135, 

punten 39-41; Zaak C-359/16 

EU:C:2018:63, punten 44-45. 

61 Zaak C-236/88 EU:C:1990:303, punt 17; 

Zaak C-202/97 EU:C:2000:75, punten 57-

58; Zaak C-178/97 EU:C:2000:169, punten 

44-45; Zaak C-2/05 EU:C:2006:69, punten 

28-29; Zaak C-12/14 EU:C:2016:135, 

punten 39-41; Zaak C-359/16 

EU:C:2018:63, punten 44-45. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) De lidstaten en de Commissie 

moeten in een raad van bestuur 

vertegenwoordigd zijn om ervoor te zorgen 

dat de Autoriteit doeltreffend kan 

functioneren. Bij de samenstelling van de 

raad van bestuur – met inbegrip van de 

selectie van de voorzitter en de 

vicevoorzitter – moet rekening worden 

gehouden met het evenwicht tussen 

mannen en vrouwen, ervaring en 

kwalificaties. Met het oog op het 

doeltreffend en efficiënt functioneren van 

de Autoriteit moet de raad van bestuur met 

name een jaarlijks werkprogramma 

vaststellen, zijn taken met betrekking tot de 

begroting van de Autoriteit uitvoeren, de 

voor de Autoriteit geldende financiële 

regels vaststellen, een uitvoerend directeur 

benoemen en de procedures vaststellen die 

de uitvoerend directeur moet volgen bij het 

nemen van besluiten met betrekking tot de 

operationele taken van de Autoriteit. 

Vertegenwoordigers van landen die geen 

lidstaten van de Unie zijn maar die het 

recht van de Unie toepassen binnen de 

(21) De lidstaten, de sociale partners, 

het Europees Parlement en de Commissie 

moeten in een raad van bestuur 

vertegenwoordigd zijn om ervoor te zorgen 

dat de Autoriteit doeltreffend kan 

functioneren. Bij de samenstelling van de 

raad van bestuur – met inbegrip van de 

selectie van de voorzitter en de 

vicevoorzitter – moet rekening worden 

gehouden met het evenwicht tussen 

mannen en vrouwen, ervaring en 

kwalificaties. Met het oog op het 

doeltreffend en efficiënt functioneren van 

de Autoriteit moet de raad van bestuur met 

name een jaarlijks werkprogramma 

vaststellen, zijn taken met betrekking tot de 

begroting van de Autoriteit uitvoeren, de 

voor de Autoriteit geldende financiële 

regels vaststellen, een uitvoerend directeur 

benoemen en de procedures vaststellen die 

de uitvoerend directeur moet volgen bij het 

nemen van besluiten met betrekking tot de 

operationele taken van de Autoriteit. 

Vertegenwoordigers van landen die geen 

lidstaten van de Unie zijn maar die het 
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werkingssfeer van de Autoriteit, kunnen als 

waarnemers aan de vergaderingen van de 

raad van bestuur deelnemen. 

recht van de Unie toepassen binnen de 

werkingssfeer van de Autoriteit en de IAO 

kunnen als waarnemers aan de 

vergaderingen van de raad van bestuur 

deelnemen. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) Op de gebieden binnen haar 

werkingssfeer moet de Autoriteit op de 

deskundigheid van relevante 

belanghebbenden kunnen rekenen via een 

specifieke stakeholdergroep. De leden 

moeten vertegenwoordigers van de sociale 

partners op het niveau van de Unie zijn. Bij 

de uitvoering van activiteiten houdt de 

stakeholdergroep naar behoren rekening 

met het advies en de expertise van het bij 

Verordening (EG) nr. 883/2004 opgerichte 

Raadgevend Comité voor de coördinatie 

van de socialezekerheidsstelsels en het uit 

hoofde van Verordening (EU) nr. 492/2011 

opgerichte Raadgevend Comité voor het 

vrije verkeer van werknemers. 

(23) Op de gebieden binnen haar 

werkingssfeer moet de Autoriteit op de 

deskundigheid van relevante 

belanghebbenden kunnen rekenen via een 

specifieke stakeholdergroep. De leden 

moeten vertegenwoordigers van de sociale 

partners op het niveau van de Unie, de IAO 

en relevante organisaties van het 

maatschappelijk middenveld zijn. Bij de 

uitvoering van activiteiten houdt de 

stakeholdergroep naar behoren rekening 

met het advies en de expertise van het bij 

Verordening (EG) nr. 883/2004 opgerichte 

Raadgevend Comité voor de coördinatie 

van de socialezekerheidsstelsels en het uit 

hoofde van Verordening (EU) nr. 492/2011 

opgerichte Raadgevend Comité voor het 

vrije verkeer van werknemers. 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 25 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(25) Persoonsgegevens moeten in het 

kader van deze verordening 

overeenkomstig Verordening (EU) 

2016/679 van het Europees Parlement en 

de Raad64 of Verordening (EG) 

nr. 45/2001 van het Europees Parlement en 

de Raad65 worden verwerkt, afhankelijk 

van de vraag welke verordening van 

(25) Elke verwerking van 

persoonsgegevens door de Autoriteit in het 

kader van deze verordening moet 

geschieden overeenkomstig Verordening 

(EU) 2018/... van het Europees Parlement 

en de Raad1 bis. Elke verwerking van 

persoonsgegevens door de lidstaten in het 

kader van deze verordening, met name in 
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toepassing is. Dit houdt onder meer in dat 
passende technische en organisatorische 

maatregelen worden genomen om aan de 

verplichtingen van die verordeningen te 

voldoen, en met name de verplichtingen 

met betrekking tot de rechtmatigheid van 

de verwerking van gegevens, de 

beveiliging van de verwerkingsactiviteiten, 

de verstrekking van informatie en de 

rechten van de betrokkenen. 

het kader van onderling afgestemde en 

gezamenlijke inspecties, moet geschieden 

overeenkomstig Verordening (EU) 

2016/679 van het Europees Parlement en 

de Raad1 ter. Wanneer de verwerking van 

persoonsgegevens voornamelijk 

noodzakelijk is voor het voorkomen, 

onderzoeken, opsporen en vervolgen van 

strafbare feiten of de tenuitvoerlegging 

van strafrechtelijke sancties, met name in 

het kader van onderling afgestemde en 

gezamenlijke inspecties waarbij 

onregelmatigheden met een strafbaar 

karakter aan het licht komen of zijn 

gekomen, zoals arbeidsuitbuiting of 

mensenhandel, moet de verwerking van 

dergelijke persoonsgegevens geschieden 

overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/680 

van het Europees Parlement en de 

Raad1 quater. De Autoriteit neemt 
passende technische en organisatorische 

maatregelen om aan de verplichtingen van 

die verordeningen te voldoen, en met name 

de verplichtingen met betrekking tot de 

rechtmatigheid van de verwerking van 

gegevens, de beveiliging van de 

verwerkingsactiviteiten, de verstrekking 

van informatie en de rechten van de 

betrokkenen. 

_________________ _________________ 

 1 bis Verordening (EG) 2018/... van het 

Europees Parlement en de Raad van 

24 oktober 2018 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen in 

verband met de verwerking van 

persoonsgegevens door de instellingen, 

organen en instanties van de Unie en 

betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens en tot intrekking van 

Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit 

nr. 1247/2002/EG (PB L ... van ...). 

 1 ter Verordening (EU) 2016/679 van het 

Europees Parlement en de Raad van 27 

april 2016 betreffende de bescherming 

van natuurlijke personen in verband met 

de verwerking van persoonsgegevens en 

betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
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95/46/EG (algemene verordening 

gegevensbescherming), PB L 119 van 

4.5.2016, blz. 1. 

 1 quater Richtlijn (EU) 2016/680 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

27 april 2016 betreffende de bescherming 

van natuurlijke personen in verband met 

de verwerking van persoonsgegevens door 

bevoegde autoriteiten met het oog op de 

voorkoming, het onderzoek, de opsporing 

en de vervolging van strafbare feiten of de 

tenuitvoerlegging van straffen, en 

betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens en tot intrekking van 

Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad 

(PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89). 

64 Verordening (EU) 2016/679 van het 

Europees Parlement en de Raad van 27 

april 2016 betreffende de bescherming 

van natuurlijke personen in verband met 

de verwerking van persoonsgegevens en 

betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens en tot intrekking van Richtlijn 

95/46/EG (algemene verordening 

gegevensbescherming) (PB L 119 van 

4.5.2016, blz. 1). 

 

65 Verordening (EG) nr.45/2001 van het 

Europees Parlement en de Raad van 18 

december 2000 betreffende de 

bescherming van natuurlĳke personen in 

verband met de verwerking van 

persoonsgegevens door de 

communautaire instellingen en organen 

en betreffende het vrĳe verkeer van die 

gegevens (PB L8 van 12.1.2001, blz.1) 

(wordt momenteel herzien bij COM(2017) 

8 final). 

 

 

Amendement  23 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 30 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(30) Binnen het kader van hun (30) Binnen het kader van hun 
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respectieve bevoegdheden moet de 

Autoriteit met andere agentschappen van 

de Unie – met name met de agentschappen 

op het gebied van werkgelegenheid en 

sociaal beleid – samenwerken, waarbij van 

hun deskundigheid wordt gebruikgemaakt 

en naar zoveel mogelijk synergieën wordt 

gestreefd: de Europese Stichting tot 

verbetering van de levens- en 

arbeidsomstandigheden (Eurofound), het 

Europees Centrum voor de ontwikkeling 

van de beroepsopleiding (Cedefop), het 

Europees Agentschap voor de veiligheid en 

de gezondheid op het werk (EU-OSHA), 

de Europese Stichting voor opleiding 

(ETF) en – bij de strijd tegen de 

georganiseerde misdaad en de 

mensenhandel – het Agentschap van de 

Europese Unie voor samenwerking op het 

gebied van rechtshandhaving (Europol) 

en het EU-Agentschap voor justitiële 

samenwerking in strafzaken (Eurojust). 

respectieve bevoegdheden moet de 

Autoriteit met andere agentschappen van 

de Unie – met name met de agentschappen 

op het gebied van werkgelegenheid en 

sociaal beleid – samenwerken, waarbij van 

hun deskundigheid wordt gebruikgemaakt 

en naar zoveel mogelijk synergieën wordt 

gestreefd: de Europese Stichting tot 

verbetering van de levens- en 

arbeidsomstandigheden (Eurofound), het 

Europees Centrum voor de ontwikkeling 

van de beroepsopleiding (Cedefop), het 

Europees Agentschap voor de veiligheid en 

de gezondheid op het werk (EU-OSHA) en 

de Europese Stichting voor opleiding 

(ETF). 

 

Amendement  24 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 30 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (30 bis) De Autoriteit moet ook voor 

doeltreffende samenwerking zorgen, 

binnen het kader van hun respectieve 

bevoegdheden, met het Agentschap van de 

Europese Unie voor samenwerking op het 

gebied van rechtshandhaving (Europol) 

en het EU-Agentschap voor justitiële 

samenwerking in strafzaken (Eurojust) op 

het vlak van de strijd tegen de 

georganiseerde misdaad, en, als het om 

georganiseerde misdaad gaat die 

gekoppeld is aan fraude tegen de EU-

begroting, met het Europees Openbaar 

Ministerie (EOM). Teneinde 

mensenhandel te bestrijden, met 

bijzondere aandacht voor mensenhandel 

in het kader van arbeidsuitbuiting, moet 

het Agentschap indien toepasselijk ook 
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samenwerken met andere EU-

agentschappen die actief zijn op het 

gebied van justitie en binnenlandse zaken 

(zoals het Bureau van de Europese Unie 

voor de grondrechten – FRA, het 

Europees Ondersteuningsbureau voor 

asielzaken – EASO, het Europees 

Agentschap voor het operationeel beheer 

van grootschalige IT-systemen op het 

gebied van vrijheid, veiligheid en recht – 

eu-LISA, het Europees 

Waarnemingscentrum voor drugs en 

drugsverslaving – EWDD, het Europees 

Instituut voor gendergelijkheid – EIGE, 

het Europees Grens- en 

kustwachtagentschap – Frontex, het 

Agentschap van de Europese Unie voor 

opleiding op het gebied van 

rechtshandhaving – Cepol), en met de 

coördinator voor de bestrijding van 

mensenhandel. 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 36 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(36) Aangezien de doelstellingen van 

deze verordening – het vrije verkeer van 

werknemers en diensten bevorderen en 

bijdragen tot meer eerlijkheid op de interne 

markt – onvoldoende kunnen worden 

verwezenlijkt bij een ongecoördineerd 

optreden van de lidstaten en beter op het 

niveau van de Unie kunnen worden 

verwezenlijkt vanwege de 

grensoverschrijdende aard van die 

activiteiten en de noodzaak van nauwere 

samenwerking tussen de lidstaten, kan de 

Unie maatregelen nemen overeenkomstig 

het in artikel 5 van het Verdrag betreffende 

de Europese Unie vastgestelde 

subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het 

evenredigheidsbeginsel gaat deze 

verordening niet verder dan wat nodig is 

(36) Aangezien de doelstellingen van 

deze verordening – het vrije verkeer van 

werknemers en diensten bevorderen en 

bijdragen tot meer sociale 

rechtvaardigheid op de interne markt – 

onvoldoende kunnen worden verwezenlijkt 

bij een ongecoördineerd optreden van de 

lidstaten en beter op het niveau van de 

Unie kunnen worden verwezenlijkt 

vanwege de grensoverschrijdende aard van 

die activiteiten en de noodzaak van 

nauwere samenwerking tussen de lidstaten, 

kan de Unie maatregelen nemen 

overeenkomstig het in artikel 5 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie 

vastgestelde subsidiariteitsbeginsel. 

Overeenkomstig het 

evenredigheidsbeginsel gaat deze 

verordening niet verder dan wat nodig is 
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om die doelstellingen te verwezenlijken. om die doelstellingen te verwezenlijken. 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 37 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(37) Overeenkomstig artikel 6 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie 

eerbiedigt deze verordening de 

grondrechten en de beginselen die met 

name in het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie zijn vastgesteld, 

(37) Overeenkomstig artikel 6 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie 

eerbiedigt deze verordening de 

grondrechten en de beginselen die met 

name in het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie zijn vastgesteld. Ook 

wordt de Europese pijler van sociale 

rechten in deze verordening in 

aanmerking genomen, 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – letter a bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a bis) vereenvoudigt de Autoriteit het 

identificeren van belemmeringen voor het 

vrije verkeer, de toegang tot 

werkgelegenheid en de toegang tot sociale 

zekerheid op de interne markt. 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – letter c bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) coördineert de Autoriteit 

maatregelen ter versterking van het vrije 

verkeer, een Unie-wijde arbeidsmarkt met 

eerlijke concurrentie, fatsoenlijke 

arbeidsomstandigheden en toereikende 

sociale bescherming voor alle werknemers 

en hun gezinsleden. 
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Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) overeenkomstig de artikelen 6 en 7 

bevordert zij de toegang van personen en 

werkgevers tot informatie over rechten en 

plichten in grensoverschrijdende situaties 

en de toegang tot diensten op het gebied 

van grensoverschrijdende 

arbeidsmobiliteit; 

a) overeenkomstig de artikelen 6 en 7 

bevordert zij de toegang van personen, 

sociale partners en werkgevers tot 

informatie over rechten en plichten in 

grensoverschrijdende situaties en de 

toegang tot diensten op het gebied van 

grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit; 

Motivering 

In artikel 5 van Richtlijn 2014/54/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 

2014 betreffende maatregelen om de uitoefening van de in de context van het vrije verkeer 

van werknemers aan werknemers verleende rechten te vergemakkelijken, is bepaald dat "[d]e 

lidstaten [...] de dialoog [bevorderen] met de sociale partners en relevante non-

gouvernementele organisaties die er – overeenkomstig de nationale wetgeving of praktijk – 

rechtmatig belang bij hebben bij te dragen aan de bestrijding van ongerechtvaardigde 

beperkingen van en belemmeringen voor het recht op vrij verkeer, en van discriminatie op 

grond van nationaliteit, van werknemers in de Unie en hun familieleden, met het oog op het 

bevorderen van het beginsel van gelijke behandeling". Zie ook overweging 23 van dezelfde 

richtlijn. 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 – letter d 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) overeenkomstig artikel 11 voert zij 

analysen en risicobeoordelingen uit met 

betrekking tot grensoverschrijdende 

arbeidsmobiliteit; 

d) overeenkomstig artikel 11 voert zij 

analysen en risicobeoordelingen uit met 

betrekking tot grensoverschrijdende 

arbeidsmobiliteit en belemmeringen voor 

het vrije verkeer van werknemers en 

diensten; 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 
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Artikel 5 – alinea 1 – letter e bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 e bis) zij biedt de lidstaten ondersteuning 

op het vlak van capaciteitsopbouw in 

verband met de uitvoering van gerichte 

inspecties om ernstige 

arbeidsuitbuitingspraktijken op te sporen 

en te bestraffen; 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – alinea 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Overeenkomstig Verordening (EU) 

589/2016 inzake Eures en Verordening 

[één digitale toegangspoort – COM(2017) 

256] verbetert de Autoriteit de 

beschikbaarheid, de kwaliteit en de 

toegankelijkheid van de aan personen en 

werkgevers verstrekte informatie om de 

arbeidsmobiliteit binnen de Unie te 

bevorderen. Daartoe: 

Overeenkomstig Verordening (EU) 

nr. 589/2016 inzake Eures en Verordening 

[één digitale toegangspoort – 

COM(2017)0256] verbetert de Autoriteit 

de beschikbaarheid, de kwaliteit en de 

toegankelijkheid van de aan personen, 

sociale partners en werkgevers verstrekte 

informatie om de arbeidsmobiliteit binnen 

de Unie te bevorderen. Daartoe: 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – alinea 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) verstrekt de Autoriteit relevante 

informatie aan werkgevers over 

arbeidsvoorschriften en de levens- en 

arbeidsvoorwaarden voor werknemers – 

met inbegrip van gedetacheerde 

werknemers – bij grensoverschrijdende 

arbeidsmobiliteit; 

c) verstrekt de Autoriteit relevante 

informatie aan personen, sociale partners 

en werkgevers over arbeidsvoorschriften 

en de levens- en arbeidsvoorwaarden voor 

werknemers – met inbegrip van 

gedetacheerde werknemers, houders van 

een Europese blauwe kaart, binnen een 

onderneming overgeplaatste personen, 

langdurig ingezetenen en de gezinsleden 

van deze werknemers – bij 

grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit; 
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Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – alinea 1 – letter c bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 c bis) registreert de Autoriteit klachten 

van werknemers en werkgevers over 

vermeende inbreuken op het recht op vrij 

verkeer van werknemers, vrijheid van 

vestiging en de vrijheid om diensten te 

verrichten op de interne markt, en doet zij 

voorstellen aan de bevoegde autoriteiten 

van de lidstaten en aan de Commissie om 

dergelijke kwesties op te lossen; 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – alinea 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) helpt de Autoriteit de lidstaten bij 

het voldoen aan de verplichtingen inzake 

de verspreiding van en de toegang tot 

informatie over het vrije verkeer van 

werknemers – zoals vastgesteld in artikel 6 

van Richtlijn 2014/54/EU – en de 

terbeschikkingstelling van werknemers – 

zoals vastgesteld in artikel 5 van Richtlijn 

2014/67/EU; 

d) helpt de Autoriteit de lidstaten bij 

het voldoen aan de verplichtingen inzake 

de verspreiding van en de toegang tot 

informatie over het vrije verkeer van 

werknemers – zoals vastgesteld in artikel 6 

van Richtlijn 2014/54/EU – en de 

terbeschikkingstelling van werknemers – 

zoals vastgesteld in artikel 5 van Richtlijn 

2014/67/EU en de relevante bepalingen 

van de EU-wetgeving inzake legale 

migratie; 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – alinea 1 – letter f 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

f) helpt de Autoriteit de lidstaten – 

met volledige inachtneming van de 

bevoegdheden van de lidstaten – bij het op 

vrijwillige basis stroomlijnen van de 

f) helpt de Autoriteit de lidstaten – 

met volledige inachtneming van de 

bevoegdheden van de lidstaten en de 

grondrechten – bij het op vrijwillige basis 
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informatie- en dienstverlening aan 

personen en werkgevers met betrekking tot 

grensoverschrijdende mobiliteit. 

stroomlijnen van de informatie- en 

dienstverlening aan personen, sociale 

partners en werkgevers met betrekking tot 

grensoverschrijdende mobiliteit. 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Autoriteit verleent diensten aan 

personen en werkgevers om de 

arbeidsmobiliteit binnen de Unie te 

bevorderen. Daartoe: 

1. Zonder reeds bestaande 

mechanismen te dupliceren, verleent de 
Autoriteit waar toepasselijk diensten aan 

personen en werkgevers om de 

arbeidsmobiliteit binnen de Unie te 

bevorderen. Daartoe: 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Met uitzondering van de technische 

exploitatie en de ontwikkeling van het 

Eures-portaal en aanverwante IT-diensten 

– die de Commissie blijft beheren – beheert 

de Autoriteit het Europees 

coördinatiebureau van Eures en zorgt zij 

ervoor dat het bureau zijn taken 

overeenkomstig artikel 8 van Verordening 

(EU) 2016/589 uitvoert. De Autoriteit 

zorgt er onder de verantwoordelijkheid 

van de uitvoerend directeur – zoals 

bepaald in artikel 23, lid 4, onder k), – 

voor dat deze activiteit volledig voldoet 

aan de vereisten van de toepasselijke 

gegevensbeschermingswetgeving, met 

inbegrip van de vereiste een functionaris 

voor gegevensbescherming aan te stellen, 

zoals bepaald in artikel 37. 

2. Met uitzondering van de technische 

exploitatie en de ontwikkeling van het 

Eures-portaal en aanverwante IT-diensten 

– die de Commissie blijft beheren – beheert 

de Autoriteit het Europees 

coördinatiebureau van Eures en zorgt zij 

ervoor dat het bureau zijn taken 

overeenkomstig artikel 8 van Verordening 

(EU) 2016/589 uitvoert. De Autoriteit en 

de Commissie worden in 

overeenstemming met artikel 28 van 

Verordening (EU) nr. 2018/... als 

gezamenlijke controleurs beschouwd. Zij 

zorgen ervoor dat deze activiteit volledig 

voldoet aan de vereisten van de 

toepasselijke 

gegevensbeschermingswetgeving, met 

inbegrip van de vereiste een functionaris 

voor gegevensbescherming aan te stellen, 

zoals bepaald in artikel 37. 
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Amendement  39 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Autoriteit bevordert de samenwerking 

tussen de lidstaten en ondersteunt hun 

daadwerkelijke naleving van 

samenwerkingsverplichtingen – onder 

meer inzake de uitwisseling van informatie 

– die zijn vastgesteld in het recht van de 

Unie dat onder de bevoegdheden van de 

Autoriteit valt. 

De Autoriteit bevordert de samenwerking 

tussen de lidstaten en ondersteunt hun 

daadwerkelijke naleving van 

samenwerkingsverplichtingen – onder 

meer inzake de uitwisseling van informatie 

– die zijn vastgesteld in het recht van de 

Unie dat onder de bevoegdheden van de 

Autoriteit valt, met volledige eerbiediging 

van de bescherming van 

persoonsgegevens en de grondrechten. 

 

Amendement  40 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Overeenkomstig artikel 74 van 

Verordening (EG) nr. 883/2004 en de 

artikelen 65, 67 en 69 van Verordening 

(EG) nr. 987/2009 ondersteunt de 

Autoriteit de werkzaamheden van de 

Administratieve Commissie voor de 

coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels bij de 

behandeling van financiële kwesties met 

betrekking tot de coördinatie van de sociale 

zekerheid. 

2. Overeenkomstig artikel 74 van 

Verordening (EG) nr. 883/2004 en de 

artikelen 65, 67 en 69 van Verordening 

(EG) nr. 987/2009 ondersteunt de 

Autoriteit de werkzaamheden van de 

Administratieve Commissie voor de 

efficiënte coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels bij de 

behandeling van financiële kwesties met 

betrekking tot de coördinatie van de sociale 

zekerheid. 

 

Amendement  41 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De Autoriteit bevordert het gebruik 3. De Autoriteit bevordert het gebruik 
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van elektronische instrumenten en 

procedures voor de uitwisseling van 

berichten tussen nationale autoriteiten, met 

inbegrip van het Informatiesysteem interne 

markt (IMI) en het systeem voor de 

elektronische uitwisseling van 

socialezekerheidsgegevens (EESSI). 

van elektronische instrumenten en 

procedures voor de uitwisseling van 

berichten tussen nationale autoriteiten, met 

inbegrip van het Informatiesysteem interne 

markt (IMI) en het systeem voor de 

elektronische uitwisseling van 

socialezekerheidsgegevens (EESSI), in 

overeenstemming met de EU-wetgeving 

inzake gegevensbescherming. 

 

Amendement  42 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De Autoriteit stimuleert het gebruik 

van innovatieve methoden voor 

doeltreffende en efficiënte 

grensoverschrijdende samenwerking, 

onderzoekt het mogelijke gebruik van 

elektronische uitwisselingsmechanismen 

tussen de lidstaten om fraude 

gemakkelijker op te sporen en dient 

verslagen bij de Commissie in met het oog 

op de verdere ontwikkeling van die 

mechanismen. 

4. De Autoriteit stimuleert het gebruik 

van innovatieve methoden voor 

doeltreffende en efficiënte 

grensoverschrijdende samenwerking, 

onderzoekt het mogelijke gebruik van 

elektronische uitwisselingsmechanismen 

tussen de lidstaten om fraude 

gemakkelijker op te sporen en dient 

verslagen bij de Commissie in met het oog 

op de verdere ontwikkeling van die 

mechanismen, in overeenstemming met de 

wetgeving van de Unie inzake 

gegevensbescherming. 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Autoriteit beoordeelt risico’s en 

voert analysen uit met betrekking tot 

grensoverschrijdende arbeidsstromen, zoals 

onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt, 

sectorspecifieke bedreigingen en 

terugkerende problemen voor personen en 

werkgevers met betrekking tot 

grensoverschrijdende mobiliteit. De 

Autoriteit zorgt daarbij voor 

1. De Autoriteit beoordeelt risico's en 

voert analysen uit met betrekking tot 

grensoverschrijdende arbeidsstromen, zoals 

onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt, 

sectorspecifieke ontwikkelingen, 

belemmeringen voor het vrije verkeer van 

werknemers en diensten, discriminatie bij 

de toegang tot werkgelegenheid en andere 

terugkerende problemen voor personen en 
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complementariteit met andere 

agentschappen of diensten van de Unie en 

zij maakt gebruik van hun expertise, onder 

meer op het gebied van de prognose van 

vaardigheidsbehoeften en gezondheid en 

veiligheid op het werk. Op verzoek van de 

Commissie kan de Autoriteit gerichte en 

diepgaande analysen en studies uitvoeren 

om specifieke kwesties in verband met 

arbeidsmobiliteit te onderzoeken. 

werkgevers met betrekking tot 

grensoverschrijdende mobiliteit. Alle 

gegevens die worden verwerkt om risico's 

te beoordelen en analysen uit te voeren, 

worden volledig geanonimiseerd. De 

Autoriteit zorgt daarbij voor 

complementariteit met andere 

agentschappen of diensten van de Unie en 

zij maakt gebruik van hun expertise, onder 

meer op het gebied van de prognose van 

vaardigheidsbehoeften en gezondheid en 

veiligheid op het werk. Op verzoek van de 

Commissie kan de Autoriteit gerichte en 

diepgaande analysen en studies uitvoeren 

om specifieke kwesties in verband met 

arbeidsmobiliteit te onderzoeken. 

 

Amendement  44 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Wanneer de lidstaten een zaak ter 

bemiddeling aan de Autoriteit voorleggen, 

zorgen zij ervoor dat alle 

persoonsgegevens met betrekking tot die 

zaak geanonimiseerd zijn en de Autoriteit 

verwerkt in geen enkel stadium van de 

bemiddelingsprocedure persoonsgegevens 

van personen die bij de zaak betrokken 

zijn. 

3. Wanneer de lidstaten een zaak ter 

bemiddeling aan de Autoriteit voorleggen, 

zorgen zij ervoor dat alle 

persoonsgegevens met betrekking tot die 

zaak zodanig anoniem zijn gemaakt dat de 

betrokkene niet of niet meer 

identificeerbaar is. De Autoriteit verwerkt 

in geen geval in geen enkel stadium van de 

bemiddelingsprocedure en om geen enkele 

reden persoonsgegevens van personen die 

bij de zaak betrokken zijn. 

Persoonsgegevens mogen niet langer 

worden bewaard dan noodzakelijk is voor 

de doeleinden waarvoor zij worden 

verwerkt. 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 



 

PE623.718v02-00 226/263 RR\1170122NL.docx 

NL 

De Autoriteit stelt in voorkomend geval 

samenwerkingsregelingen vast met andere 

gedecentraliseerde agentschappen van de 

Unie. 

De Autoriteit stelt in voorkomend geval 

samenwerkingsregelingen vast met andere 

gedecentraliseerde agentschappen van de 

Unie, in het bijzonder met de 

agentschappen die werkzaam zijn op het 

gebied van werkgelegenheid en sociaal 

beleid en de agentschappen die zich 

bezighouden met de bestrijding van 

georganiseerde criminaliteit en 

mensenhandel en ernstige 

arbeidsuitbuiting; 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Autoriteit zorgt voor de coördinatie, de 

ontwikkeling en de toepassing van 

interoperabiliteitskaders om de uitwisseling 

van informatie tussen de lidstaten en ook 

met de Autoriteit te waarborgen. Die 

interoperabiliteitskaders zijn gebaseerd op 

en worden ondersteund door het Europees 

interoperabiliteitskader70 en de in Besluit 

(EU) 2015/2240 van het Europees 

Parlement en de Raad71 bedoelde Europese 

interoperabiliteitsreferentiearchitectuur. 

De Autoriteit zorgt voor de coördinatie, de 

ontwikkeling en de toepassing van 

interoperabiliteitskaders om de uitwisseling 

van informatie tussen de lidstaten en ook 

met de Autoriteit te waarborgen. Die 

interoperabiliteitskaders zijn gebaseerd op 

en worden ondersteund door het Europees 

interoperabiliteitskader70 en de in Besluit 

(EU) 2015/2240 van het Europees 

Parlement en de Raad71 bedoelde Europese 

interoperabiliteitsreferentiearchitectuur. De 

interoperabiliteitskaders eerbiedigen de 

gegevensbeschermingsvoorschriften van 

de Unie, met name het beginsel van 

doelbinding en de beperkingen van 

toegangsrechten. 

_________________ _________________ 

70 Mededeling van de Commissie aan het 

Europees Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het 

Comité van de Regio’s: Europees 

interoperabiliteitskader – 

Implementatiestrategie – COM(2017) 134 

final. 

70 Mededeling van de Commissie aan het 

Europees Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het 

Comité van de Regio’s: Europees 

interoperabiliteitskader – 

Implementatiestrategie – COM(2017) 134 

final. 

71 Besluit (EU) 2015/2240 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 

november 2015 tot vaststelling van een 

programma inzake 

71 Besluit (EU) 2015/2240 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 

november 2015 tot vaststelling van een 

programma inzake 
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interoperabiliteitsoplossingen en 

gemeenschappelijke kaders voor Europese 

overheidsdiensten, bedrijven en burgers 

(ISA2-programma) als middel om de 

overheidssector te moderniseren (PB L 318 

van 4.12.2015, blz. 1). 

interoperabiliteitsoplossingen en 

gemeenschappelijke kaders voor Europese 

overheidsdiensten, bedrijven en burgers 

(ISA2-programma) als middel om de 

overheidssector te moderniseren (PB L 318 

van 4.12.2015, blz. 1). 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 2 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor de uitvoering van haar specifieke 

taken of voor specifieke beleidsgebieden 

kan de Autoriteit werkgroepen of 

deskundigenpanels oprichten met 

vertegenwoordigers van de lidstaten en/of 

de Commissie of met externe op basis van 

selectieprocedures gekozen deskundigen, 

met inbegrip van een 

bemiddelingscommissie voor haar taken uit 

hoofde van artikel 13 van deze verordening 

en een speciale werkgroep voor de in 

artikel 8, lid 2, van deze verordening 

bedoelde behandeling van financiële 

kwesties met betrekking tot de toepassing 

van de Verordeningen (EG) nr. 883/2004 

en (EG) nr. 987/2009. 

Voor de uitvoering van haar specifieke 

taken of voor specifieke beleidsgebieden 

kan de Autoriteit werkgroepen of 

deskundigenpanels oprichten met 

vertegenwoordigers van de lidstaten en/of 

de Commissie, de sociale partners, 

relevante internationale organisaties en 

organisaties van het maatschappelijk 

middenveld of met externe op basis van 

selectieprocedures gekozen deskundigen, 

met inbegrip van een 

bemiddelingscommissie voor haar taken uit 

hoofde van artikel 13 van deze verordening 

en een speciale werkgroep voor de in 

artikel 8, lid 2, van deze verordening 

bedoelde behandeling van financiële 

kwesties met betrekking tot de toepassing 

van de Verordeningen (EG) nr. 883/2004 

en (EG) nr. 987/2009. 

 

Amendement  48 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 3 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De leden van de raad van bestuur die een 

lidstaat vertegenwoordigen, en hun 

plaatsvervangers worden door hun 

respectieve lidstaat benoemd op basis van 

hun kennis van de in artikel 1, lid 2, 

vermelde gebieden, waarbij rekening wordt 

De leden van de raad van bestuur die een 

lidstaat vertegenwoordigen, en hun 

plaatsvervangers worden door hun 

respectieve lidstaat benoemd op basis van 

hun kennis van de in artikel 1, lid 2, 

vermelde gebieden en op basis van 
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gehouden met relevante bestuurlijke, 

administratieve en budgettaire 

vaardigheden. 

verdiensten, waarbij rekening wordt 

gehouden met relevante ervaring en 

bestuurlijke, administratieve en budgettaire 

vaardigheden. 

 

Amendement  49 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – alinea 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Vertegenwoordigers van derde 

landen die het recht van de Unie toepassen 

op de gebieden die onder deze verordening 

vallen, kunnen als waarnemers aan de 

vergaderingen van de raad van bestuur 

deelnemen. 

5. Vertegenwoordigers van derde 

landen die het recht van de Unie toepassen 

op de gebieden die onder deze verordening 

vallen, en vertegenwoordigers van de IAO 

en het Europees Parlement, kunnen als 

waarnemers aan de vergaderingen van de 

raad van bestuur deelnemen. 

 

Amendement  50 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 4– letter k 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

k) de door de raad van bestuur 

vastgestelde maatregelen uit te voeren om 

te voldoen aan de verplichtingen inzake 

gegevensbescherming van Verordening 

(EG) nr. 45/2001. 

k) de door de raad van bestuur 

vastgestelde interne voorschriften uit te 

voeren in overeenstemming met 

Verordening (EG) nr. 45/2001. 

Motivering 

Terminologie uit artikel 25, lid 5, en overweging 18 van de nieuwe verordening betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens 

door instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001. 

 

Amendement  51 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 4 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De stakeholdergroep bestaat uit zes 

vertegenwoordigers van de sociale partners 

op het niveau van de Unie die in gelijke 

mate de vakbonden en de 

werkgeversorganisaties 

vertegenwoordigen, en twee 

vertegenwoordigers van de Commissie. 

4. De stakeholdergroep bestaat uit 

acht vertegenwoordigers van de sociale 

partners op het niveau van de Unie die in 

gelijke mate de vakbonden en de 

werkgeversorganisaties 

vertegenwoordigen, vier 

vertegenwoordigers van relevante 

organisaties van het maatschappelijk 

middenveld, één vertegenwoordiger van 

de IAO en twee vertegenwoordigers van de 

Commissie. 

 

Amendement  52 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 37 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Verordening (EU) nr. 2018/... is 

van toepassing op de verwerking van 

gegevens door de Autoriteit. 

 

Amendement  53 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 38 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Om fraude, corruptie en andere 

onwettige activiteiten overeenkomstig 

Verordening (EG) nr. 883/2013 beter te 

kunnen bestrijden, treedt de Autoriteit 

uiterlijk zes maanden nadat zij operationeel 

is geworden, toe tot het Interinstitutioneel 

Akkoord van 25 mei 1999 betreffende de 

interne onderzoeken verricht door OLAF 

en stelt zij op basis van het model in de 

bijlage bij dat akkoord passende 

voorschriften op voor al haar werknemers. 

1. Om fraude, corruptie en andere 

onwettige activiteiten te bestrijden, zijn 

Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 

en Verordening (EU) 2017/1939 van de 

Raad betreffende nauwere samenwerking 

bij de instelling van het Europees 

Openbaar Ministerie ("EOM") van 

toepassing. Daartoe treedt de Autoriteit 

uiterlijk zes maanden nadat zij operationeel 

is geworden, toe tot het Interinstitutioneel 

Akkoord van 25 mei 1999 betreffende de 

interne onderzoeken verricht door OLAF 

en stelt zij op basis van het model in de 

bijlage bij dat akkoord passende 
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voorschriften op voor al haar werknemers. 

 

Amendement  54 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 38 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Onverminderd de leden 1, 2 en 3 

bevatten samenwerkingsovereenkomsten 

met derde landen en internationale 

organisaties, contracten, 

subsidieovereenkomsten en 

subsidiebesluiten van de Autoriteit 

bepalingen die de Europese Rekenkamer 

en OLAF uitdrukkelijk machtigen 

dergelijke audits en onderzoeken te 

verrichten overeenkomstig hun respectieve 

bevoegdheden. 

4. Onverminderd de leden 1, 2 en 3 

bevatten samenwerkingsovereenkomsten 

met derde landen en internationale 

organisaties, contracten, 

subsidieovereenkomsten en 

subsidiebesluiten van de Autoriteit 

bepalingen die het EOM, de Europese 

Rekenkamer en OLAF uitdrukkelijk 

machtigen dergelijke audits en 

onderzoeken te verrichten overeenkomstig 

hun respectieve bevoegdheden. 

 

Amendement  55 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 43 – lid 1 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Autoriteit kan daartoe werkafspraken 

met de autoriteiten van derde landen 

maken, als de Commissie daarvoor vooraf 

toestemming verleent. Die afspraken 

brengen geen wettelijke verplichtingen 

voor de Unie en haar lidstaten mee. 

De Autoriteit kan daartoe werkafspraken 

met de autoriteiten van derde landen 

maken, als de Commissie daarvoor vooraf 

toestemming verleent. Die afspraken 

brengen geen wettelijke verplichtingen 

voor de Unie en haar lidstaten mee en 

omvatten niet de mogelijkheid om 

persoonsgegevens uit te wisselen. 
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3.10.2018 

ADVIES VAN DE COMMISSIE RECHTEN VAN DE VROUW EN 
GENDERGELIJKHEID 

aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 

oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit 

(COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD)) 

Rapporteur voor advies: Jordi Solé 

 

 

BEKNOPTE MOTIVERING 

De Europese Arbeidsautoriteit zal een belangrijke rol gaan vervullen op het gebied van 

grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit. Aangezien vrouwen onevenredig vaak en veelal 

onvrijwillig in onzekere banen terechtkomen, is het belangrijk dat maatregelen worden 

ingevoerd om ook in dit domein gendergelijkheid te waarborgen.  

Met dit advies wordt beoogd gender te integreren in het bevoegdheidsgebied van de 

Arbeidsautoriteit. Ten eerste wordt beoogd om gender op te nemen in de uitvoering van de 

beleidscyclus. De voorstellen omvatten onder andere de uitvoering van 

gendereffectbeoordelingen en de integratie van specifieke indicatoren in de jaarlijkse en 

meerjarige programma's, de toepassing van genderbewust budgetteren, de integratie van een 

genderdimensie in de monitoring en verslaglegging, de verzameling van naar gender 

uitgesplitste gegevens en de samenwerking met het Europees Instituut voor gendergelijkheid 

(EIGE). 

Ten tweede richt dit advies zich op de taken van de Arbeidsautoriteit. De Arbeidsautoriteit 

heeft als functie om de toegang tot informatie te bevorderen en moet daarbij specifieke 

informatie aanreiken over het EU-beleid ter bevordering van gendergelijkheid op het gebied 

van arbeidsbeleid. Daarnaast moet de Arbeidsautoriteit binnen haar rol met betrekking tot het 

uitwisselen van beste praktijken en het vaststellen van mogelijke hiaten, ook een analyse 

uitvoeren inzake de coördinatie van de sociale zekerheid, met een specifiek hoofdstuk over 

gender. 

Ten slotte is het van belang dat de Arbeidsautoriteit genderevenwichtig is samengesteld en dat 

vrouwenrechtenorganisaties vertegenwoordigd worden in de stakeholdergroep. 

AMENDEMENTEN 
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De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de bevoegde Commissie 

werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) De Autoriteit moet haar activiteiten 

uitvoeren op het gebied van 

grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en 

de coördinatie van de sociale zekerheid, 

met inbegrip van het vrije verkeer van 

werknemers, de detachering van 

werknemers en uiterst mobiele diensten. 

Zij moet ook de samenwerking tussen de 

lidstaten versterken bij de bestrijding van 

zwartwerk. Wanneer de Autoriteit bij de 

uitvoering van haar activiteiten 

onregelmatigheden – inclusief op gebieden 

van het recht van de Unie die buiten haar 

bevoegdheid vallen – vermoedt zoals de 

tewerkstelling van illegale onderdanen van 

derde landen of schendingen van de 

arbeidsvoorwaarden of de gezondheids- en 

veiligheidsvoorschriften, moet zij hierover 

verslag kunnen uitbrengen en in 

voorkomend geval met de Commissie, de 

bevoegde organen van de Unie en de 

nationale autoriteiten rond deze kwesties 

kunnen samenwerken. 

(6) De Autoriteit moet haar activiteiten 

uitvoeren op het gebied van 

grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en 

de coördinatie van de sociale zekerheid, 

met inbegrip van het vrije verkeer van 

werknemers, de detachering van 

werknemers en uiterst mobiele diensten. 

Zij moet ook de samenwerking tussen de 

lidstaten versterken bij de bestrijding van 

zwartwerk, onzeker werk, gedwongen 

arbeid en uitbuiting, brievenbusfirma's, 

frauduleuze bedrijven, 

schijnzelfstandigheid en bedrijven die als 

dekmantel fungeren voor mensenhandel 

en dwangarbeid waar met name 

vrouwelijke werknemers het slachtoffer 

van worden. Wanneer de Autoriteit bij de 

uitvoering van haar activiteiten 

onregelmatigheden – inclusief op gebieden 

van het recht van de Unie die buiten haar 

bevoegdheid vallen – vermoedt zoals de 

tewerkstelling van illegale onderdanen van 

derde landen of schendingen van de 

arbeidsvoorwaarden of de gezondheids- en 

veiligheidsvoorschriften, moet zij hierover 

verslag kunnen uitbrengen en in 

voorkomend geval met de Commissie, de 

bevoegde organen van de Unie en de 

nationale autoriteiten rond deze kwesties 

kunnen samenwerken. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) De Autoriteit moet het vrije verkeer 

van werknemers bevorderen, dat geregeld 

is bij Verordening (EU) nr. 492/2011 van 

het Europees Parlement en van de Raad39, 

Richtlijn 2014/54/EU van het Europees 

Parlement en de Raad40 en Verordening 

(EU) 2016/589 van het Europees Parlement 

en de Raad41. Zij moet de detachering van 

werknemers vergemakkelijken, die 

geregeld is bij Richtlijn 96/71/EG van het 

Europees Parlement en van de Raad42 en 

Richtlijn 2014/67/EU van het Europees 

Parlement en de Raad43, onder meer door 

de handhaving van die bepalingen te 

ondersteunen die door middel van 

universeel geldende collectieve 

overeenkomsten worden uitgevoerd in 

overeenstemming met de praktijken van de 

lidstaten. Zij moet ook bijstand verlenen bij 

de coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels, die geregeld is 

bij Verordening (EG) nr. 883/2004 van het 

Europees Parlement en de Raad44, 

Verordening (EG) nr. 987/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad45, 

Verordening (EU) nr. 1231/2010 van het 

Europees Parlement en de Raad46, alsmede 

bij Verordening (EG) nr. 1408/71 van de 

Raad47 en Verordening (EG) nr. 574/72 

van de Raad48. 

(7) De Autoriteit moet het vrije verkeer 

van werknemers bevorderen, dat geregeld 

is bij Verordening (EU) nr. 492/2011 van 

het Europees Parlement en van de Raad39, 

Richtlijn 2014/54/EU van het Europees 

Parlement en de Raad40 en Verordening 

(EU) 2016/589 van het Europees Parlement 

en de Raad41. Zij moet de detachering van 

werknemers vergemakkelijken, die 

geregeld is bij Richtlijn 96/71/EG van het 

Europees Parlement en van de Raad42 en 

Richtlijn 2014/67/EU van het Europees 

Parlement en de Raad43, onder meer door 

de handhaving van die bepalingen te 

ondersteunen die door middel van 

universeel geldende collectieve 

overeenkomsten worden uitgevoerd in 

overeenstemming met de praktijken van de 

lidstaten. Zij moet ook bijstand verlenen bij 

de coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels, die geregeld is 

bij Verordening (EG) nr. 883/2004 van het 

Europees Parlement en de Raad44, 

Verordening (EG) nr. 987/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad45, 

Verordening (EU) nr. 1231/2010 van het 

Europees Parlement en de Raad46, alsmede 

bij Verordening (EG) nr. 1408/71 van de 

Raad47 en Verordening (EG) nr. 574/72 

van de Raad48. De Autoriteit moet ook 

bijdragen aan de bestrijding van 

mensenhandel voor seksuele uitbuiting, 

dwangarbeid, organen en huishoudelijke 

slavernij, en moet werknemers 

beschermen tegen gedwongen arbeid in 

Europa. Aangezien mensenhandel een 

complex en grensoverschrijdend 

fenomeen is, kan het enkel doeltreffend 

worden aangepakt als de instellingen van 

de EU en de lidstaten op een 

gecoördineerde manier samenwerken om 

"forum-shopping" door criminele 

groepen en personen te voorkomen en zij 

daarbij de nadruk leggen op het 

identificeren en beschermen van echte en 

potentiële slachtoffers aan de hand van 
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een geïntegreerde intersectionele 

benadering. De Autoriteit kan daarom een 

belangrijke rol spelen bij de bestrijding 

van mensenhandel door controles en 

grensoverschrijdende inspecties op gang 

te brengen en/of deze te bevorderen en 

door de genderdimensie te integreren in 

de arbeidsinspecties, zonder dat dit echter 

betekent dat de nationale inspecties en de 

nationale handhavingsactiviteiten 

hierdoor worden vervangen. 

_________________ _________________ 

39 Verordening (EU) nr. 492/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 5 april 

2011 betreffende het vrije verkeer van 

werknemers binnen de Unie (PB L 141 van 

27.5.2011, blz. 1). 

39 Verordening (EU) nr. 492/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad van 5 april 

2011 betreffende het vrije verkeer van 

werknemers binnen de Unie (PB L 141 van 

27.5.2011, blz. 1). 

40 Richtlijn 2014/54/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 16 april 2014 

betreffende maatregelen om de uitoefening 

van de in de context van het vrije verkeer 

van werknemers aan werknemers 

verleende rechten te vergemakkelijken (PB 

L 128 van 30.4.2014, blz. 8). 

40 Richtlijn 2014/54/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 16 april 2014 

betreffende maatregelen om de uitoefening 

van de in de context van het vrije verkeer 

van werknemers aan werknemers 

verleende rechten te vergemakkelijken (PB 

L 128 van 30.4.2014, blz. 8). 

41 Verordening (EU) 2016/589 van het 

Europees Parlement en de Raad van 13 

april 2016 inzake een Europees netwerk 

van diensten voor arbeidsvoorziening 

(EURES), de toegang van werknemers tot 

mobiliteitsdiensten en de verdere integratie 

van de arbeidsmarkten en tot wijziging van 

Verordeningen (EU) nr. 492/2011 en (EU) 

nr. 1296/2013 (PB L 107 van 22.4.2016, 

blz. 1). 

41 Verordening (EU) 2016/589 van het 

Europees Parlement en de Raad van 13 

april 2016 inzake een Europees netwerk 

van diensten voor arbeidsvoorziening 

(EURES), de toegang van werknemers tot 

mobiliteitsdiensten en de verdere integratie 

van de arbeidsmarkten en tot wijziging van 

Verordeningen (EU) nr. 492/2011 en (EU) 

nr. 1296/2013 (PB L 107 van 22.4.2016, 

blz. 1). 

42 Richtlijn 96/71/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 16 december 

1996 betreffende de terbeschikkingstelling 

van werknemers met het oog op het 

verrichten van diensten (PB L 18 van 

21.1.1997, blz. 1). 

42 Richtlijn 96/71/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 16 december 

1996 betreffende de terbeschikkingstelling 

van werknemers met het oog op het 

verrichten van diensten (PB L 18 van 

21.1.1997, blz. 1). 

43 Richtlijn 2014/67/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 15 mei 2014 

inzake de handhaving van Richtlijn 

96/71/EG betreffende de 

terbeschikkingstelling van werknemers met 

het oog op het verrichten van diensten en 

43 Richtlijn 2014/67/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 15 mei 2014 

inzake de handhaving van Richtlijn 

96/71/EG betreffende de 

terbeschikkingstelling van werknemers met 

het oog op het verrichten van diensten en 
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tot wijziging van Verordening (EU) nr. 

1024/2012 betreffende de administratieve 

samenwerking via het Informatiesysteem 

interne markt ("de IMI-verordening") (PB 

L 159 van 28.5.2014, blz. 11). 

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 

1024/2012 betreffende de administratieve 

samenwerking via het Informatiesysteem 

interne markt ("de IMI-verordening") (PB 

L 159 van 28.5.2014, blz. 11). 

44 Verordening (EG) nr. 883/2004 van het 

Europees Parlement en de Raad van 29 

april 2004 betreffende de coördinatie van 

de socialezekerheidsstelsels (PB L 166 van 

30.4.2004, blz. 1, gerectificeerd in PB 

L 200 van 7.6.2004, blz. 1). 

44 Verordening (EG) nr. 883/2004 van het 

Europees Parlement en de Raad van 29 

april 2004 betreffende de coördinatie van 

de socialezekerheidsstelsels (PB L 166 van 

30.4.2004, blz. 1, gerectificeerd in PB 

L 200 van 7.6.2004, blz. 1). 

45 Verordening (EG) nr. 987/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 

september 2009 tot vaststelling van de 

wijze van toepassing van Verordening 

(EG) nr. 883/2004 betreffende de 

coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels (PB L 284 van 

30.10.2009, blz. 1). 

45 Verordening (EG) nr. 987/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad van 16 

september 2009 tot vaststelling van de 

wijze van toepassing van Verordening 

(EG) nr. 883/2004 betreffende de 

coördinatie van de 

socialezekerheidsstelsels (PB L 284 van 

30.10.2009, blz. 1). 

46 Verordening (EU) nr. 1231/2010 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

24 november 2010 tot uitbreiding van 

Verordening (EG) nr. 883/2004 en 

Verordening (EG) nr. 987/2009 tot 

onderdanen van derde landen die enkel 

door hun nationaliteit nog niet onder deze 

verordeningen vallen (PB L 344 van 

29.12.2010, blz. 1). 

46 Verordening (EU) nr. 1231/2010 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

24 november 2010 tot uitbreiding van 

Verordening (EG) nr. 883/2004 en 

Verordening (EG) nr. 987/2009 tot 

onderdanen van derde landen die enkel 

door hun nationaliteit nog niet onder deze 

verordeningen vallen (PB L 344 van 

29.12.2010, blz. 1). 

47 Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de 

Raad van 14 juni 1971 betreffende de 

toepassing van de 

socialezekerheidsregelingen op 

werknemers en zelfstandigen, alsmede op 

hun gezinsleden, die zich binnen de 

Gemeenschap verplaatsen (PB L 149 van 

5.7.1971, blz. 2). 

47 Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de 

Raad van 14 juni 1971 betreffende de 

toepassing van de 

socialezekerheidsregelingen op 

werknemers en zelfstandigen, alsmede op 

hun gezinsleden, die zich binnen de 

Gemeenschap verplaatsen (PB L 149 van 

5.7.1971, blz. 2). 

48 Verordening (EEG) nr. 574/72 van de 

Raad van 21 maart 1972 tot vaststelling 

van de wijze van toepassing van 

Verordening (EEG) nr. 1408/71 

betreffende de toepassing van de 

socialezekerheidsregelingen op 

werknemers en zelfstandigen, alsmede op 

hun gezinsleden, die zich binnen de 

Gemeenschap verplaatsen (PB L 74 van 

27.3.1972, blz. 1). 

48 Verordening (EEG) nr. 574/72 van de 

Raad van 21 maart 1972 tot vaststelling 

van de wijze van toepassing van 

Verordening (EEG) nr. 1408/71 

betreffende de toepassing van de 

socialezekerheidsregelingen op 

werknemers en zelfstandigen, alsmede op 

hun gezinsleden, die zich binnen de 

Gemeenschap verplaatsen (PB L 74 van 

27.3.1972, blz. 1). 
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Motivering 

De Autoriteit zou kunnen en moeten bijdragen aan de strijd tegen mensenhandel. In artikel 2 

van Richtlijn 2011/36/EU wordt mensenhandel gedefinieerd als het werven, vervoeren, 

overbrengen, huisvesten of opnemen van personen, daaronder begrepen de wisseling of 

overdracht van de controle over deze personen, door dreiging met of gebruik van geweld of 

andere vormen van dwang, door ontvoering, bedrog, misleiding, machtsmisbruik of misbruik 

van een kwetsbare positie of het verstrekken of in ontvangst nemen van betalingen of 

voordelen, teneinde de instemming van een persoon te verkrijgen die controle heeft over een 

andere persoon, ten behoeve van uitbuiting. In lid 3 van dat artikel wordt vervolgens bepaald 

dat uitbuiting ten minste uitbuiting van prostitutie van anderen, andere vormen van seksuele 

uitbuiting, gedwongen arbeid of dienstverlening – bedelarij daaronder begrepen – slavernij 

en met slavernij vergelijkbare praktijken, dienstbaarheid, uitbuiting van strafbare activiteiten, 

en de verwijdering van organen omvat. Slachtoffers van mensenhandel worden vaak 

gedwongen tot legale of illegale werkzaamheden in sectoren als de landbouw, de 

voedselverwerking, de seksindustrie, de huishoudelijke dienstverlening, de zorg, de 

schoonmaakindustrie en verschillende branches van de dienstensector. De meeste 

geïdentificeerde slachtoffers van mensenhandel zijn afkomstig uit EU-lidstaten. Volgens het 

eerste verslag van de Commissie over de vorderingen die zijn gemaakt op het gebied van de 

bestrijding van mensenhandel (2016) werden twee op drie geregistreerde slachtoffers (67 %) 

verhandeld met het oog op seksuele uitbuiting en 21 % met het oog op andere vormen van 

gedwongen arbeid. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) De Autoriteit moet daartoe 

samenwerken met andere relevante 

initiatieven en netwerken van de Unie – 

met name het Europees netwerk van 

openbare diensten voor arbeidsvoorziening 

(ODA's)54, het European Enterprise 

Network55, het Border Focal Point56 en 

Solvit57 – en met relevante nationale 

diensten, zoals de in het kader van 

Richtlijn 2014/54/EU door de lidstaten 

aangewezen organen ter bevordering van 

gelijke behandeling en ter ondersteuning 

van werknemers in de Unie en hun 

familieleden en de in het kader van 

Richtlijn 2011/24/EU van het Europees 

Parlement en de Raad58 aangewezen 

nationale contactpunten om informatie 

over gezondheidszorg te verstrekken. De 

(12) De Autoriteit moet daartoe 

samenwerken met andere relevante 

initiatieven en netwerken van de Unie – 

met name het Europees netwerk van 

openbare diensten voor arbeidsvoorziening 

(ODA's)54, het European Enterprise 

Network55, het Europees Verbond van 

Vakverenigingen (EVV), het Border Focal 

Point56 en Solvit57 – en met relevante 

nationale diensten, zoals de in het kader 

van Richtlijn 2014/54/EU door de lidstaten 

aangewezen organen ter bevordering van 

gelijke behandeling en ter ondersteuning 

van werknemers in de Unie en hun 

familieleden en de in het kader van 

Richtlijn 2011/24/EU van het Europees 

Parlement en de Raad58 aangewezen 

nationale contactpunten om informatie 
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Autoriteit moet ook synergieën met de 

voorgestelde Europese e-kaart voor 

diensten59 onderzoeken, vooral wanneer de 

lidstaten ervoor kiezen verklaringen over 

gedetacheerde werknemers via het 

elektronisch platform in te dienen. De 

Autoriteit moet de Commissie vervangen 

bij het beheer van het bij Verordening (EU) 

2016/589 opgerichte Europees 

coördinatiebureau van het Europees 

netwerk van diensten voor 

arbeidsvoorziening ("EURES"), met 

inbegrip van de vaststelling van de 

behoeften van de gebruikers en de 

vereisten voor de doeltreffendheid van het 

EURES-portaal en de bijbehorende IT-

diensten, maar met uitzondering van het 

verlenen van IT en de exploitatie en de 

ontwikkeling van de IT-infrastructuur, 

waarvoor de Commissie zelf zal blijven 

zorgen. 

over gezondheidszorg te verstrekken. De 

Autoriteit moet ook synergieën met de 

voorgestelde Europese e-kaart voor 

diensten59 onderzoeken, vooral wanneer de 

lidstaten ervoor kiezen verklaringen over 

gedetacheerde werknemers via het 

elektronisch platform in te dienen. De 

Autoriteit moet de Commissie vervangen 

bij het beheer van het bij Verordening (EU) 

2016/589 opgerichte Europees 

coördinatiebureau van het Europees 

netwerk van diensten voor 

arbeidsvoorziening ("EURES"), met 

inbegrip van de vaststelling van de 

behoeften van de gebruikers en de 

vereisten voor de doeltreffendheid van het 

EURES-portaal en de bijbehorende IT-

diensten, maar met uitzondering van het 

verlenen van IT en de exploitatie en de 

ontwikkeling van de IT-infrastructuur, 

waarvoor de Commissie zelf zal blijven 

zorgen. 

_________________ _________________ 

54 Besluit nr. 573/2014/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 

15 mei 2014 betreffende nauwere 

samenwerking tussen openbare diensten 

voor arbeidsvoorziening (ODA's) 

(PB L 159 van 28.5.2014, blz. 32). 

54 Besluit nr. 573/2014/EU van het 

Europees Parlement en de Raad van 

15 mei 2014 betreffende nauwere 

samenwerking tussen openbare diensten 

voor arbeidsvoorziening (ODA's) 

(PB L 159 van 28.5.2014, blz. 32). 

55 European Enterprise Network, 

https://een.ec.europa.eu/ 

55 European Enterprise Network, 

https://een.ec.europa.eu/ 

56 Mededeling van de Commissie aan de 

Raad en het Europees Parlement, Groei en 

cohesie stimuleren in grensregio’s van de 

EU, COM(2017) 534. 

56 Mededeling van de Commissie aan de 

Raad en het Europees Parlement, Groei en 

cohesie stimuleren in grensregio’s van de 

EU, COM(2017) 534. 

57 Aanbeveling van de Commissie van 17 

september 2013 inzake de beginselen voor 

de werking van Solvit (PB L 249 van 

19.9.2011, blz. 10). 

57 Aanbeveling van de Commissie van 17 

september 2013 inzake de beginselen voor 

de werking van Solvit (PB L 249 van 

19.9.2011, blz. 10). 

58 Richtlijn 2011/24/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 9 maart 2011 

betreffende de toepassing van de rechten 

van patiënten bij grensoverschrijdende 

gezondheidszorg (PB L 88 van 4.4.2011, 

blz. 45). 

58 Richtlijn 2011/24/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 9 maart 2011 

betreffende de toepassing van de rechten 

van patiënten bij grensoverschrijdende 

gezondheidszorg (PB L 88 van 4.4.2011, 

blz. 45). 

59 COM(2016) 824 final en COM(2016) 59 COM(2016) 824 final en COM(2016) 
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823 final.  823 final. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Om de lidstaten beter in staat te 

stellen grensoverschrijdende 

onregelmatigheden aan te pakken met 

betrekking tot het recht van de Unie dat 

onder haar bevoegdheden valt, moet de 

Autoriteit de nationale autoriteiten steunen 

bij het uitvoeren van onderling afgestemde 

en gezamenlijke inspecties, onder meer 

door de uitvoering van de inspecties 

overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 

2014/67/EU te vergemakkelijken. De 

inspecties moeten plaatsvinden als de 

lidstaten erom verzoeken of als de lidstaten 

met het voorstel van de Autoriteit 

instemmen. De Autoriteit moet 

strategische, logistieke en technische 

bijstand verlenen aan de lidstaten die aan 

de onderling afgestemde of gezamenlijke 

inspecties deelnemen, met volledige 

inachtneming van de 

vertrouwelijkheidsvoorschriften. De 

inspecties moeten in overeenstemming met 

de betrokken lidstaten worden uitgevoerd 

en volledig binnen het nationale 

rechtskader van de betrokken lidstaten 

vallen, die voor follow-up van de resultaten 

van de onderling afgestemde en 

gezamenlijke inspecties moeten zorgen 

overeenkomstig hun nationale recht. 

(14) Om de lidstaten beter in staat te 

stellen grensoverschrijdende 

onregelmatigheden aan te pakken met 

betrekking tot het recht van de Unie dat 

onder haar bevoegdheden valt, moet de 

Autoriteit de nationale autoriteiten steunen 

bij het uitvoeren van onderling afgestemde 

en gezamenlijke genderresponsieve 

inspecties, onder meer door de uitvoering 

van de inspecties overeenkomstig 

artikel 10 van Richtlijn 2014/67/EU te 

vergemakkelijken. De inspecties moeten 

plaatsvinden als de lidstaten erom 

verzoeken of als de lidstaten met het 

voorstel van de Autoriteit instemmen. De 

Autoriteit moet strategische, logistieke en 

technische bijstand verlenen aan de 

lidstaten die aan de onderling afgestemde 

of gezamenlijke inspecties deelnemen, met 

volledige inachtneming van de 

vertrouwelijkheidsvoorschriften. De 

inspecties moeten in overeenstemming met 

de betrokken lidstaten worden uitgevoerd 

en volledig binnen het nationale 

rechtskader van de betrokken lidstaten 

vallen, die voor follow-up van de resultaten 

van de onderling afgestemde en 

gezamenlijke inspecties moeten zorgen 

overeenkomstig hun nationale recht. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) Om op de hoogte te blijven van (15) Om op de hoogte te blijven van 
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nieuwe trends, uitdagingen of lacunes op 

het gebied van arbeidsmobiliteit en de 

coördinatie van de sociale zekerheid, moet 

de Autoriteit een analytische en 

risicobeoordelingscapaciteit ontwikkelen. 

Daarbij moeten studies en analysen van de 

arbeidsmarkt worden uitgevoerd, evenals 

collegiale toetsingen. De Autoriteit moet 

potentiële onevenwichtigheden in termen 

van vaardigheden en grensoverschrijdende 

arbeidsstromen monitoren, met inbegrip 

van de mogelijke effecten ervan voor de 

territoriale samenhang. De Autoriteit moet 

ook de in artikel 10 van Richtlijn 

2014/67/EU bedoelde risicobeoordeling 

ondersteunen. De Autoriteit moet zorgen 

voor synergieën en complementariteit met 

andere agentschappen, diensten of 

netwerken van de Unie. Daarbij moet 

onder meer worden gestreefd naar input 

van Solvit en soortgelijke diensten over 

steeds terugkerende problemen waarmee 

personen en bedrijven worden 

geconfronteerd bij de uitoefening van hun 

rechten op de gebieden binnen de 

werkingssfeer van de Autoriteit. De 

Autoriteit moet ook die activiteiten op het 

gebied van gegevensverzameling 

vergemakkelijken en stroomlijnen waarin 

de relevante wetgeving van de Unie binnen 

haar werkingssfeer voorziet. Dit brengt 

geen nieuwe rapportageverplichtingen voor 

de lidstaten mee. 

nieuwe trends, uitdagingen of lacunes op 

het gebied van arbeidsmobiliteit en de 

coördinatie van de sociale zekerheid, moet 

de Autoriteit een analytische en 

risicobeoordelingscapaciteit ontwikkelen. 

Daarbij moeten studies en analysen van de 

arbeidsmarkt worden uitgevoerd, evenals 

collegiale toetsingen en moet altijd worden 

gezorgd voor gendermainstreaming, met 

gebruikmaking van gendergerelateerde 

indicatoren. De Autoriteit moet potentiële 

onevenwichtigheden in termen van 

vaardigheden en grensoverschrijdende 

arbeidsstromen monitoren en daarbij 

kijken naar genderaspecten, en moet 

tevens de mogelijke effecten ervan voor de 

territoriale en sociale samenhang 

beoordelen. De Autoriteit moet ook de in 

artikel 10 van Richtlijn 2014/67/EU 

bedoelde risicobeoordeling ondersteunen. 

De Autoriteit moet zorgen voor synergieën 

en complementariteit met andere 

agentschappen, diensten of netwerken van 

de Unie. Daarbij moet onder meer worden 

gestreefd naar input van Solvit en 

soortgelijke diensten over steeds 

terugkerende problemen waarmee personen 

en bedrijven worden geconfronteerd bij de 

uitoefening van hun rechten op de 

gebieden binnen de werkingssfeer van de 

Autoriteit. De Autoriteit moet ook die 

activiteiten op het gebied van 

gegevensverzameling vergemakkelijken en 

stroomlijnen waarin de relevante 

wetgeving van de Unie binnen haar 

werkingssfeer voorziet. Dit brengt geen 

nieuwe rapportageverplichtingen voor de 

lidstaten mee. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Om de capaciteit van de nationale 

autoriteiten te versterken en de samenhang 

(16) Om de capaciteit van de nationale 

autoriteiten te versterken en de samenhang 
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bij de toepassing van het recht van de Unie 

binnen haar werkingssfeer te verbeteren 

moet de Autoriteit operationele bijstand 

verlenen aan nationale autoriteiten, onder 

meer door praktische richtsnoeren op te 

stellen, opleidingen en programma’s voor 

collegiaal leren te ontwikkelen, projecten 

voor wederzijdse bijstand te bevorderen, 

uitwisselingen van personeel – zoals de in 

artikel 8 van Richtlijn 2014/67/EU 

bedoelde uitwisselingen – te 

vergemakkelijken en de lidstaten te steunen 

bij de organisatie van 

voorlichtingscampagnes om personen en 

werkgevers over hun rechten en plichten te 

informeren. De Autoriteit moet de 

uitwisseling, de verspreiding en de 

toepassing van goede praktijken 

bevorderen. 

bij de toepassing van het recht van de Unie 

binnen haar werkingssfeer te verbeteren 

moet de Autoriteit operationele bijstand 

verlenen aan nationale autoriteiten, onder 

meer door praktische richtsnoeren op te 

stellen, opleidingen en programma's voor 

collegiaal leren te ontwikkelen, projecten 

voor wederzijdse bijstand te bevorderen, 

gendervraagstukken te integreren in de 

opleiding van nieuwe en reeds in dienst 

zijnde inspecteurs, uitwisselingen van 

personeel – zoals de in artikel 8 van 

Richtlijn 2014/67/EU bedoelde 

uitwisselingen – te vergemakkelijken en de 

lidstaten te steunen bij de organisatie van 

voorlichtingscampagnes om personen en 

werkgevers over hun rechten en plichten te 

informeren. De Autoriteit moet de 

uitwisseling, de verspreiding en de 

toepassing van goede praktijken 

bevorderen. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 30 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(30) Binnen het kader van hun 

respectieve bevoegdheden moet de 

Autoriteit met andere agentschappen van 

de Unie – met name met de agentschappen 

op het gebied van werkgelegenheid en 

sociaal beleid – samenwerken, waarbij van 

hun deskundigheid wordt gebruikgemaakt 

en naar zoveel mogelijk synergieën wordt 

gestreefd: de Europese Stichting tot 

verbetering van de levens- en 

arbeidsomstandigheden (Eurofound), het 

Europees Centrum voor de ontwikkeling 

van de beroepsopleiding (Cedefop), het 

Europees Agentschap voor de veiligheid en 

de gezondheid op het werk (EU-OSHA), 

de Europese Stichting voor opleiding 

(ETF) en – bij de strijd tegen de 

georganiseerde misdaad en de 

mensenhandel – het Agentschap van de 

(30) Binnen het kader van hun 

respectieve bevoegdheden moet de 

Autoriteit met andere agentschappen van 

de Unie – met name met de agentschappen 

op het gebied van werkgelegenheid en 

sociaal beleid – samenwerken, waarbij van 

hun deskundigheid wordt gebruikgemaakt 

en naar zoveel mogelijk synergieën wordt 

gestreefd: de Europese Stichting tot 

verbetering van de levens- en 

arbeidsomstandigheden (Eurofound), het 

Europees Centrum voor de ontwikkeling 

van de beroepsopleiding (Cedefop), het 

Europees Agentschap voor de veiligheid en 

de gezondheid op het werk (EU-OSHA), 

de Europese Stichting voor opleiding 

(ETF), het Europees Instituut voor 

gendergelijkheid (EIGE) en – bij de strijd 

tegen de georganiseerde misdaad en de 
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Europese Unie voor samenwerking op het 

gebied van rechtshandhaving (Europol) en 

het EU-Agentschap voor justitiële 

samenwerking in strafzaken (Eurojust). 

mensenhandel – het Agentschap van de 

Europese Unie voor samenwerking op het 

gebied van rechtshandhaving (Europol) en 

het EU-Agentschap voor justitiële 

samenwerking in strafzaken (Eurojust). 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 30 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (30 bis) De doelstelling van eerlijke 

mobiliteit houdt per definitie ook de 

eerbiediging in van gendergelijkheid en 

het streven naar opheffing van de 

ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, 

hetgeen wordt erkend in artikel 157, lid 3, 

VWEU, waarbij de Unie de mogelijkheid 

wordt gegeven wetgevingshandelingen 

aan te nemen ter waarborging van gelijke 

kansen en gelijke behandeling in 

werkgelegenheid en beroep. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 30 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (30 ter) Wat mobiele en 

grensoverschrijdende arbeid betreft, 

worden mannen en vrouwen op EU-

niveau gelijkwaardig behandeld, maar 

tussen de lidstaten bestaan er enorme 

verschillen en ongelijkheden. Daardoor 

lopen vrouwelijke werknemers bij 

mobiliteit, detachering of 

grensoverschrijdende beroepsactiviteiten 

verhoogd risico de loon- en pensioenkloof 

nog groter te zien worden en rechten te 

verliezen. 
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Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 35 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (35 bis) De eerbiediging van 

gendergelijkheid en het streven naar 

opheffing van de ongelijkheden tussen 

mannen en vrouwen worden erkend in het 

VWEU, met name in artikel 157, lid 3, op 

grond waarvan de Unie 

wetgevingshandelingen kan aannemen 

om de toepassing van het beginsel van 

gelijke kansen en gelijke behandeling in 

werkgelegenheid en beroep te 

waarborgen, en in artikel 157, lid 4, 

VWEU, op grond waarvan de lidstaten 

maatregelen kunnen handhaven of 

aannemen waarbij specifieke voordelen 

worden ingesteld om de uitoefening van 

een beroepsactiviteit door het 

ondervertegenwoordigde geslacht te 

vergemakkelijken of om nadelen in de 

beroepsloopbaan te voorkomen of te 

compenseren. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) bevordert de Autoriteit de toegang 

van personen en werkgevers tot informatie 

over hun rechten en plichten, en tot 

relevante diensten; 

a) bevordert de Autoriteit de toegang 

van personen en werkgevers, samen met de 

organisaties die hen vertegenwoordigen, 
tot informatie over hun rechten en plichten, 

en tot relevante diensten, waaronder op het 

gebied van pensioenrechten en 

moederschaps-, vaderschaps-, 

ouderschaps- en zorgverlof; 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 
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Artikel 2 – alinea 1 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) ondersteunt de Autoriteit de 

samenwerking tussen de lidstaten bij de 

grensoverschrijdende handhaving van het 

toepasselijke recht van de Unie, onder 

meer door gezamenlijke inspecties te 

vergemakkelijken; 

b) ondersteunt de Autoriteit de 

samenwerking tussen de lidstaten bij de 

grensoverschrijdende handhaving van het 

toepasselijke recht van de Unie, onder 

meer door gezamenlijke, 

genderresponsieve inspecties te 

vergemakkelijken; 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) overeenkomstig de artikelen 6 en 7 

bevordert zij de toegang van personen en 

werkgevers tot informatie over rechten en 

plichten in grensoverschrijdende situaties 

en de toegang tot diensten op het gebied 

van grensoverschrijdende 

arbeidsmobiliteit; 

a) overeenkomstig de artikelen 6 en 7 

bevordert zij de toegang van personen en 

werkgevers, samen met de organisaties die 

hen vertegenwoordigen, tot informatie 

over rechten en plichten en lonen in 

grensoverschrijdende situaties en de 

toegang tot diensten op het gebied van 

grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit; 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) overeenkomstig de artikelen 9 en 

10 coördineert en ondersteunt zij onderling 

afgestemde en gezamenlijke inspecties; 

c) overeenkomstig de artikelen 9 en 

10 coördineert en ondersteunt zij onderling 

afgestemde en gezamenlijke 

genderresponsieve inspecties; 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 – letter d 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) overeenkomstig artikel 11 voert zij 

analysen en risicobeoordelingen uit met 

betrekking tot grensoverschrijdende 

arbeidsmobiliteit; 

d) overeenkomstig artikel 11 geeft zij 

de aanzet tot analysen en voert zij 

risicobeoordelingen uit met betrekking tot 

grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit, 

waarbij zij volledig gebruikmaakt van 

bestaand onderzoek of om nieuw 

onderzoek verzoekt, en gebruikmaakt van 

door andere relevante EU-agentschappen, 

met name het EIGE en Eurofound, 

gecreëerde gendergerelateerde 

indicatoren; 

 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 1 – letter g bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 g bis) zij ondersteunt de lidstaten bij de 

bestrijding van mensenhandel in Europa. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) verstrekt de Autoriteit relevante 

informatie over de rechten en plichten van 

personen bij grensoverschrijdende 

arbeidsmobiliteit; 

a) verstrekt de Autoriteit relevante 

informatie over de rechten en plichten van 

personen bij grensoverschrijdende 

arbeidsmobiliteit, waaronder op het gebied 

van pensioenrechten en moederschaps-, 

vaderschaps-, ouderschaps-en zorgverlof; 

 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – alinea 1 – letter b 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) bevordert de Autoriteit 

mogelijkheden om de arbeidsmobiliteit van 

personen te ondersteunen, onder meer door 

advies over de toegang tot onderwijs en 

taalopleidingen te verlenen; 

b) bevordert de Autoriteit gelijke 

kansen om de arbeidsmobiliteit van 

personen en gezinnen te ondersteunen, 

onder meer door advies over de toegang tot 

onderwijs en taalopleidingen te verlenen; 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Autoriteit verleent diensten aan 

personen en werkgevers om de 

arbeidsmobiliteit binnen de Unie te 

bevorderen. Daartoe: 

1. De Autoriteit verleent diensten aan 

personen en werkgevers, alsmede aan de 

organisaties die hen vertegenwoordigen, 
om de arbeidsmobiliteit binnen de Unie te 

bevorderen, met volledige inachtneming 

van de in de Verdragen en het EU-

Handvest van de grondrechten 

verankerde en in de Europese pijler van 

sociale rechten gecodificeerde rechten, de 

autonomie van de sociale partners, en de 

nationale stelsels voor het voeren van 

collectieve loononderhandelingen. 

Daartoe: 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 1 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) bevordert de Autoriteit de 

ontwikkeling van initiatieven – onder meer 

gerichte mobiliteitsprogramma's – om de 

grensoverschrijdende mobiliteit van 

personen te ondersteunen; 

a) bevordert de Autoriteit de 

ontwikkeling van initiatieven – onder meer 

gerichte mobiliteitsprogramma's – om de 

grensoverschrijdende mobiliteit van 

personen en gendergevoelige 

benaderingen te ondersteunen; 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 
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Artikel 7 – lid 1 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) werkt de Autoriteit met andere 

initiatieven en netwerken van de Unie 

samen – bijvoorbeeld het Europees 

netwerk van openbare diensten voor 

arbeidsvoorziening, het European 

Enterprise Network en het Border Focal 

Point – om met name grensoverschrijdende 

obstakels voor de arbeidsmobiliteit op te 

sporen en uit de weg te ruimen; 

c) werkt de Autoriteit met andere 

initiatieven en netwerken van de Unie 

samen – bijvoorbeeld het Europees 

netwerk van openbare diensten voor 

arbeidsvoorziening, het European 

Enterprise Network, het Europees 

Verbond van Vakverenigingen (EVV), het 

Border Focal Point en EIGE – om met 

name grensoverschrijdende obstakels voor 

de arbeidsmobiliteit op te sporen en uit de 

weg te ruimen; 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Met uitzondering van de technische 

exploitatie en de ontwikkeling van het 

Eures-portaal en aanverwante IT-diensten 

– die de Commissie blijft beheren – beheert 

de Autoriteit het Europees 

coördinatiebureau van Eures en zorgt zij 

ervoor dat het bureau zijn taken 

overeenkomstig artikel 8 van Verordening 

(EU) 2016/589 uitvoert. De Autoriteit 

zorgt er onder de verantwoordelijkheid van 

de uitvoerend directeur – zoals bepaald in 

artikel 23, lid 4, onder k), – voor dat deze 

activiteit volledig voldoet aan de vereisten 

van de toepasselijke 

gegevensbeschermingswetgeving, met 

inbegrip van de vereiste een functionaris 

voor gegevensbescherming aan te stellen, 

zoals bepaald in artikel 37. 

2. Met uitzondering van de technische 

exploitatie en de ontwikkeling van het 

Eures-portaal en aanverwante IT-diensten 

– die de Commissie blijft beheren – beheert 

de Autoriteit het Europees 

coördinatiebureau van Eures en zorgt zij 

ervoor dat het bureau zijn taken 

overeenkomstig artikel 8 van Verordening 

(EU) 2016/589 uitvoert. De Autoriteit 

zorgt er onder de verantwoordelijkheid van 

de uitvoerend directeur – zoals bepaald in 

artikel 23, lid 4, onder k), – voor dat deze 

activiteit volledig voldoet aan de vereisten 

van de toepasselijke 

gegevensbeschermings- en 

toegankelijkheidswetgeving, met inbegrip 

van de vereiste een functionaris voor 

gegevensbescherming aan te stellen, zoals 

bepaald in artikel 37. 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 – alinea 2 – letter c 



 

RR\1170122NL.docx 249/263 PE623.718v02-00 

 NL 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) beste praktijken te bevorderen en 

uit te wisselen; 

c) beste praktijken te bevorderen en 

uit te wisselen bij de uitvoering van het 

Unierecht, onder meer op het gebied van 

evenwicht tussen werk en privéleven, het 

dichten van de loon- en pensioenkloof 

tussen mannen en vrouwen en de 

maximale arbeidsduur; 

 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – kopje 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Coördinatie van onderling afgestemde en 

gezamenlijke inspecties 

Coördinatie van onderling afgestemde en 

gezamenlijke, genderresponsieve 

inspecties 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Op verzoek van een of meer 

lidstaten coördineert de Autoriteit 

onderling afgestemde of gezamenlijke 

inspecties op gebieden die onder de 

bevoegdheden van de Autoriteit vallen. Het 

verzoek kan door een of meer lidstaten 

worden ingediend. De Autoriteit kan de 

autoriteiten van de betrokken lidstaten ook 

voorstellen dat zij zelf een onderling 

afgestemde of gezamenlijke inspectie 

uitvoeren. 

1. Op verzoek van een of meer 

lidstaten coördineert de Autoriteit 

onderling afgestemde of gezamenlijke 

inspecties op gebieden die onder de 

bevoegdheden van de Autoriteit vallen. Het 

verzoek kan door een of meer lidstaten 

worden ingediend. De Autoriteit kan de 

autoriteiten van de betrokken lidstaten ook 

voorstellen dat zij zelf een onderling 

afgestemde of gezamenlijke, 

genderresponsieve inspectie uitvoeren, met 

name wanneer zij meldingen ontvangt van 

personen of groepen van personen of 

organisaties die hen vertegenwoordigen in 

verband met ernstige schendingen van het 

Unierecht bij grensoverschrijdende 

mobiliteit van werknemers. 



 

PE623.718v02-00 250/263 RR\1170122NL.docx 

NL 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wanneer de autoriteit van een 

lidstaat beslist de in lid 1 bedoelde 

onderling afgestemde of gezamenlijke 

inspectie niet uit te voeren of er niet aan 

deel te nemen, brengt zij de Autoriteit ruim 

van tevoren schriftelijk op de hoogte van 

de redenen voor haar beslissing. De 

Autoriteit brengt dan de andere betrokken 

nationale autoriteiten op de hoogte. 

2. Wanneer de autoriteit van een 

lidstaat beslist de in lid 1 bedoelde 

onderling afgestemde of gezamenlijke, 

genderresponsieve inspectie niet uit te 

voeren of er niet aan deel te nemen, brengt 

zij de Autoriteit ruim van tevoren 

schriftelijk op de hoogte van de redenen 

voor haar beslissing. De Autoriteit brengt 

dan de andere betrokken nationale 

autoriteiten op de hoogte. 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Er kan alleen een onderling 

afgestemde of gezamenlijke inspectie 

worden uitgevoerd, als alle deelnemende 

lidstaten er via hun nationale 

verbindingsfunctionarissen vooraf mee 

hebben ingestemd. Als een of meer 

lidstaten weigeren aan de onderling 

afgestemde of gezamenlijke inspectie deel 

te nemen, kunnen de overige nationale 

autoriteiten in voorkomend geval de 

voorgenomen onderling afgestemde of 

gezamenlijke inspectie alleen in de 

deelnemende lidstaten uitvoeren. De 

lidstaten die aan de inspectie weigeren deel 

te nemen, zorgen ervoor dat de informatie 

over de voorgenomen inspectie 

vertrouwelijk blijft. 

3. Er kan alleen een onderling 

afgestemde of gezamenlijke, 

genderresponsieve inspectie worden 

uitgevoerd, als alle deelnemende lidstaten 

er via hun nationale 

verbindingsfunctionarissen vooraf mee 

hebben ingestemd. Als een of meer 

lidstaten weigeren aan de onderling 

afgestemde of gezamenlijke inspectie deel 

te nemen, kunnen de overige nationale 

autoriteiten in voorkomend geval de 

voorgenomen onderling afgestemde of 

gezamenlijke inspectie alleen in de 

deelnemende lidstaten uitvoeren. De 

lidstaten die aan de inspectie weigeren deel 

te nemen, zorgen ervoor dat de informatie 

over de voorgenomen inspectie 

vertrouwelijk blijft. 

 

Amendement  28 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. In de overeenkomst tussen de 

deelnemende lidstaten en de Autoriteit over 

een gezamenlijke inspectie ("de 

overeenkomst over een gezamenlijke 

inspectie") worden de voorwaarden voor 

het uitvoeren van een dergelijke inspectie 

vastgesteld. De overeenkomst over een 

gezamenlijke inspectie kan bepalingen 

bevatten op grond waarvan 

overeengekomen en geplande gezamenlijke 

inspecties op korte termijn kunnen 

plaatsvinden. De Autoriteit stelt een 

modelovereenkomst op. 

1. In de overeenkomst tussen de 

deelnemende lidstaten en de Autoriteit over 

een gezamenlijke inspectie, die 

genderresponsief is, ("de overeenkomst 

over een gezamenlijke inspectie") worden 

de voorwaarden voor het uitvoeren van een 

dergelijke inspectie vastgesteld. De 

overeenkomst over een gezamenlijke 

inspectie bevat bepalingen op grond 

waarvan overeengekomen en geplande 

gezamenlijke inspecties op korte termijn 

kunnen plaatsvinden. De Autoriteit stelt 

een modelovereenkomst op. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De nationale autoriteiten die een 

onderling afgestemde of gezamenlijke 

inspectie uitvoeren, brengen bij de 

Autoriteit verslag uit over de resultaten in 

hun respectieve lidstaten en over het 

algehele operationele verloop van de 

onderling afgestemde of gezamenlijke 

inspectie. 

5. De nationale autoriteiten die een 

onderling afgestemde of gezamenlijke 

inspectie uitvoeren, brengen bij de 

Autoriteit verslag uit over de resultaten in 

hun respectieve lidstaten en over het 

algehele operationele verloop van de 

onderling afgestemde of gezamenlijke 

inspectie en verwerken in deze resultaten 

ook de bij deze inspecties verkregen naar 

gender uitgesplitste gegevens. 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Informatie over de onderling 

afgestemde en gezamenlijke inspecties 

wordt opgenomen in de driemaandelijkse 

6. Informatie over de onderling 

afgestemde en gezamenlijke inspecties 

wordt opgenomen in de driemaandelijkse 
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verslagen die aan de raad van bestuur 

worden voorgelegd. In het jaarlijkse 

activiteitenverslag van de Autoriteit wordt 

een jaarverslag over de door de Autoriteit 

ondersteunde inspecties opgenomen. 

verslagen die aan de raad van bestuur 

worden voorgelegd. In het jaarlijkse 

activiteitenverslag van de Autoriteit wordt 

een jaarverslag over de door de Autoriteit 

ondersteunde inspecties opgenomen, dat 

een genderdimensie, naar gender 

uitgesplitste gegevens en een apart 

hoofdstuk over gendergelijkheid bevat en 

verspreid zal worden via de website van 

het ELA. 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Autoriteit beoordeelt risico’s en 

voert analysen uit met betrekking tot 

grensoverschrijdende arbeidsstromen, zoals 

onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt, 

sectorspecifieke bedreigingen en 

terugkerende problemen voor personen en 

werkgevers met betrekking tot 

grensoverschrijdende mobiliteit. De 

Autoriteit zorgt daarbij voor 

complementariteit met andere 

agentschappen of diensten van de Unie en 

zij maakt gebruik van hun expertise, onder 

meer op het gebied van de prognose van 

vaardigheidsbehoeften en gezondheid en 

veiligheid op het werk. Op verzoek van de 

Commissie kan de Autoriteit gerichte en 

diepgaande analysen en studies uitvoeren 

om specifieke kwesties in verband met 

arbeidsmobiliteit te onderzoeken. 

1. De Autoriteit beoordeelt risico’s en 

voert analysen uit, rekening houdend met 

genderindicatoren, met betrekking tot 

grensoverschrijdende arbeidsstromen, zoals 

onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt, 

sectorspecifieke bedreigingen en 

terugkerende problemen voor personen en 

werkgevers met betrekking tot 

grensoverschrijdende mobiliteit. De 

Autoriteit zorgt daarbij voor 

complementariteit met andere 

agentschappen of diensten van de Unie en 

zij maakt gebruik van hun expertise, onder 

meer op het gebied van de prognose van 

vaardigheidsbehoeften en gezondheid en 

veiligheid op het werk. Op verzoek van de 

Commissie kan de Autoriteit gerichte en 

diepgaande analysen en studies uitvoeren 

om specifieke kwesties in verband met 

arbeidsmobiliteit te onderzoeken. In deze 

analysen en studies is de genderdimensie 

geïntegreerd en zijn afzonderlijke 

hoofdstukken over gendergelijkheid 

opgenomen. 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 3 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De Autoriteit brengt op gezette 

tijden verslag van haar bevindingen uit bij 

de Commissie en rechtstreeks bij de 

betrokken lidstaten en zij stelt mogelijke 

maatregelen voor om de vastgestelde 

tekortkomingen te verhelpen. 

3. De Autoriteit dient op gezette tijden 

een verslag met haar bevindingen in bij de 

Commissie en rechtstreeks bij de betrokken 

lidstaten en zij stelt mogelijke maatregelen 

voor om de vastgestelde tekortkomingen te 

verhelpen. In het verslag is de 

genderdimensie geïntegreerd en een 

afzonderlijk hoofdstuk over 

gendergelijkheid opgenomen. 

 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De Autoriteit verzamelt door de 

lidstaten gecompileerde en verstrekte 

statistische gegevens op de gebieden van 

het recht van de Unie die onder de 

bevoegdheden van de Autoriteit vallen. De 

Autoriteit streeft er daarbij naar de huidige 

gegevensverzameling op deze gebieden te 

stroomlijnen. In voorkomend geval is 

artikel 16 van toepassing. In voorkomend 

geval neemt de Autoriteit contact op met 

de Commissie (Eurostat) en deelt zij de 

resultaten van haar activiteiten op het 

gebied van gegevensverzameling. 

4. De Autoriteit verzamelt door de 

lidstaten gecompileerde en verstrekte 

statistische gegevens, uitgesplitst naar 

gender, op de gebieden van het recht van 

de Unie die onder de bevoegdheden van de 

Autoriteit vallen. De Autoriteit streeft er 

daarbij naar de huidige 

gegevensverzameling op deze gebieden te 

stroomlijnen. In voorkomend geval is 

artikel 16 van toepassing. In voorkomend 

geval neemt de Autoriteit contact op met 

de Commissie (Eurostat) en met het 

Europees Instituut voor gendergelijkheid 

(EIGE) en deelt zij de resultaten van haar 

activiteiten op het gebied van 

gegevensverzameling. 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 11 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 11 bis 
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 Analyse van de coördinatie van de sociale 

zekerheid 

 De Autoriteit beoordeelt risico's en voert 

analysen uit met betrekking tot de 

grensoverschrijdende coördinatie van de 

sociale zekerheid om mogelijke hiaten en 

verbeterpunten vast te stellen. Die 

analysen bevatten een afzonderlijk 

hoofdstuk over gendergelijkheid. 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – alinea 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) het bevorderen van de uitwisseling 

en de verspreiding van ervaringen en goede 

praktijken, met inbegrip van voorbeelden 

van samenwerking tussen de relevante 

nationale autoriteiten; 

c) het bevorderen van de uitwisseling 

en de verspreiding van ervaringen en goede 

praktijken, met inbegrip van voorbeelden 

van samenwerking tussen de relevante 

nationale autoriteiten, ook op het gebied 

van evenwicht tussen werk en privéleven 

en het dichten van de loon- en 

pensioenkloof; 

 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Op verzoek van een van de bij een 

geschil betrokken lidstaten start de 

Autoriteit een bemiddelingsprocedure bij 

de bemiddelingscommissie, die voor dit 

doel is opgericht overeenkomstig 

artikel 17, lid 2. Als alle bij een geschil 

betrokken lidstaten ermee instemmen, kan 

de Autoriteit ook op eigen initiatief een 

bemiddelingsprocedure bij de 

bemiddelingscommissie starten – onder 

meer op basis van een verwijzing van 

Solvit. 

2. Op verzoek van een van de bij een 

geschil betrokken lidstaten start de 

Autoriteit een bemiddelingsprocedure bij 

de bemiddelingscommissie, die voor dit 

doel is opgericht overeenkomstig 

artikel 17, lid 2. Als alle bij een geschil 

betrokken lidstaten ermee instemmen, kan 

de Autoriteit ook op eigen initiatief een 

bemiddelingsprocedure bij de 

bemiddelingscommissie starten – onder 

meer op basis van een verwijzing van 

Solvit. In uitzonderlijke gevallen en met 
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name wanneer de inspectie betrekking 

heeft op mogelijke ernstige schendingen 

van de Europese en internationale 

wetgeving inzake de bestrijding van 

mensenhandel, het verbod op 

dwangarbeid, belastingfraude en 

frauduleuze bedrijfsconstructies (zoals 

brievenbusfirma's), of wanneer de uit de 

Verdragen en het Handvest van de 

grondrechten voortvloeiende 

fundamentele rechten worden 

geschonden, kan de Autoriteit besluiten 

om een bemiddelingsprocedure te starten, 

zelfs indien de betrokken lidstaten daar 

niet allemaal mee instemmen. 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 3 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten en de Commissie trachten het 

verloop van hun vertegenwoordigers in de 

raad van bestuur te beperken om de 

continuïteit van de werkzaamheden van de 

raad van bestuur te waarborgen. Alle 

partijen streven naar een evenwichtige 

vertegenwoordiging van mannen en 

vrouwen in de raad van bestuur. 

De lidstaten en de Commissie trachten het 

verloop van hun vertegenwoordigers in de 

raad van bestuur te beperken om de 

continuïteit van de werkzaamheden van de 

raad van bestuur te waarborgen. Alle 

partijen zorgen voor een evenwichtige 

vertegenwoordiging van mannen en 

vrouwen in de raad van bestuur. 

 

Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 18 – lid 4 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. Een vertegenwoordiger van het 

EIGE, een vertegenwoordiger van 

Eurofound, een vertegenwoordiger van 

het Cedefop, een vertegenwoordiger van 

EU-OSHA en een vertegenwoordiger van 

de Europese Stichting voor opleiding 

hebben het recht als waarnemer aan de 

vergaderingen van de raad van bestuur 
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deel te nemen teneinde de efficiëntie van 

de agentschappen en de onderlinge 

synergie te bevorderen. 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 20 – lid 1 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De raad van bestuur kiest een voorzitter en 

een vicevoorzitter uit de stemgerechtigde 

leden en streeft naar evenwicht tussen 

mannen en vrouwen. De voorzitter en de 

vicevoorzitter worden verkozen met een 

tweederdemeerderheid van de 

stemgerechtigde leden van de raad van 

bestuur. 

De raad van bestuur kiest een voorzitter en 

een vicevoorzitter uit de stemgerechtigde 

leden en zorgt ervoor dat bij de verkiezing 

het evenwicht tussen mannen en vrouwen 

in acht wordt genomen. De voorzitter en 

de vicevoorzitter worden verkozen met een 

tweederdemeerderheid van de 

stemgerechtigde leden van de raad van 

bestuur. 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 4 – letter k bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 k bis) de genderdimensie te integreren in 

alle relevante activiteiten, 

beleidsmaatregelen en programma's van 

de Autoriteit. 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. De stakeholdergroep bestaat uit zes 

vertegenwoordigers van de sociale partners 

op het niveau van de Unie die in gelijke 

mate de vakbonden en de 

werkgeversorganisaties 

vertegenwoordigen, en twee 

4. De stakeholdergroep bestaat uit zes 

vertegenwoordigers van de sociale partners 

op het niveau van de Unie die in gelijke 

mate de vakbonden en de 

werkgeversorganisaties 

vertegenwoordigen, een 
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vertegenwoordigers van de Commissie. vertegenwoordiger van 

vrouwenorganisaties, een 

vertegenwoordiger van het Europees 

platform tegen zwartwerk, een 

vertegenwoordiger van het Comité van 

deskundigen inzake de detachering van 

werknemers en twee vertegenwoordigers 

van de Commissie. 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 5 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De leden van de stakeholdergroep 

worden door hun respectieve organisaties 

voorgedragen en door de raad van bestuur 

benoemd. De raad van bestuur benoemt – 

onder dezelfde voorwaarden als de leden – 

ook plaatsvervangende leden, die afwezige 

of verhinderde leden automatisch 

vervangen. In de mate van het mogelijke 

wordt voor een passend evenwicht tussen 

mannen en vrouwen gezorgd, evenals voor 

een adequate vertegenwoordiging van het 

mkb. 

5. De leden van de stakeholdergroep 

worden door hun respectieve organisaties 

voorgedragen en door de raad van bestuur 

benoemd. De raad van bestuur benoemt – 

onder dezelfde voorwaarden als de leden – 

ook plaatsvervangende leden, die afwezige 

of verhinderde leden automatisch 

vervangen. Er wordt voor een passend 

evenwicht tussen mannen en vrouwen 

gezorgd, evenals voor een adequate 

vertegenwoordiging van het mkb. 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 25 – lid 4 – alinea 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De strategische programmering wordt 

tevens gebaseerd op 

gendereffectbeoordelingen en 

genderindicatoren. 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 – lid 9 bis (nieuw) 



 

PE623.718v02-00 258/263 RR\1170122NL.docx 

NL 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 9 bis. De begroting wordt opgesteld met 

inachtneming van het beginsel van 

genderbewust budgetteren. 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 32 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De uitvoerend directeur wordt na 

een open en transparante selectieprocedure 

door de raad van bestuur benoemd uit een 

lijst van door de Commissie voorgestelde 

kandidaten. 

2. De uitvoerend directeur wordt na 

een open en transparante selectieprocedure 

door de raad van bestuur benoemd uit een 

lijst van door de Commissie voorgestelde 

kandidaten. Die kandidatenlijst dient 

evenwichtig te zijn samengesteld wat het 

aantal mannen en vrouwen betreft. 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 32 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Wanneer de voorgedragen kandidaten 

beschikken over gelijke competenties en 

vaardigheden voor de functie, krijgen 

vrouwelijke kandidaten voorrang. 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 41 – lid 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Uiterlijk vijf jaar na de in artikel 51 

bedoelde datum – en daarna om de vijf jaar 

– beoordeelt de Commissie de prestaties 

van de Autoriteit ten aanzien van haar 

doelstellingen, mandaat en taken. Bij de 

1. Uiterlijk vijf jaar na de in artikel 51 

bedoelde datum – en daarna om de vijf jaar 

– beoordeelt de Commissie de prestaties 

van de Autoriteit ten aanzien van haar 

doelstellingen, mandaat en taken. Bij de 
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evaluatie wordt met name nagegaan of het 

eventueel nodig is het mandaat van de 

Autoriteit te wijzigen – onder meer door 

voor meer synergieën en stroomlijning met 

op het gebied van werkgelegenheid en 

sociaal beleid actieve agentschappen te 

zorgen – en wat de financiële gevolgen van 

dergelijke wijzigingen zijn. 

evaluatie wordt met name nagegaan of het 

eventueel nodig is het mandaat van de 

Autoriteit te wijzigen – onder meer door 

voor meer synergieën en stroomlijning met 

op het gebied van werkgelegenheid en 

sociaal beleid actieve agentschappen te 

zorgen – en wat de financiële gevolgen van 

dergelijke wijzigingen zijn. In de evaluatie 

is de genderdimensie geïntegreerd en een 

hoofdstuk over gendergelijkheid 

opgenomen. 
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