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KORT BEGRUNDELSE

Den europæiske arbejdsmarkedsmyndighed vil spille en vigtig rolle i forbindelse med 
arbejdskraftmobiliteten på tværs af grænserne. Eftersom kvinder i uforholdsmæssigt antal og 
ofte ufrivilligt er koncentreret i jobs med usikre ansættelsesforhold, er det vigtigt også på 
dette område at indføre foranstaltninger for at sikre ligestilling mellem kønnene.

Denne udtalelse sigter mod en integration af kønsaspektet i den europæiske 
arbejdsmarkedsmyndigheds kompetenceområde. For det første har den til formål at integrere 
kønsaspektet i gennemførelsen af den politiske cyklus. Forslagene omfatter gennemførelse af 
kønsspecifikke konsekvensanalyser og medtagelse af specifikke indikatorer i de årlige og 
flerårige programmer, gennemførelse af kønsbudgettering, inddragelse af kønsaspektet i 
overvågningen og rapporteringen, indsamling af kønsopdelte data og koordinering med Det 
Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE).

For det andet fokuserer udtalelsen på den europæiske arbejdsmarkedsmyndigheds opgaver. 
Som led i sin rolle med at lette adgangen til oplysninger bør den europæiske 
arbejdsmarkedsmyndighed give specifikke oplysninger om EU-politikker, der tager sigte på at 
forbedre ligestillingen mellem kønnene på det arbejdsmarkedspolitiske område, og i sin rolle i 
forbindelse med udveksling af bedste praksis og kortlæggelse af mulige mangler bør 
arbejdsmarkedsmyndigheden også udarbejde en analyse inden for koordinering af sociale 
sikringsordninger med et særligt kapitel om kønsspørgsmål.

Endeligt er det vigtigt, at Den europæiske arbejdsmarkedsmyndighed sikrer en 
kønsafbalanceret sammensætning i sin struktur og repræsentation af 
kvinderettighedsorganisationer i interessentgruppen.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og 
Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 
ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Myndigheden bør gennemføre sine 
aktiviteter inden for arbejdskraftmobilitet 
på tværs af grænserne og koordinering af 
de sociale sikringsordninger, herunder 
arbejdskraftens frie bevægelighed, 
udstationering af arbejdstagere og meget 
mobile tjenester. Den bør også styrke 

(6) Myndigheden bør gennemføre sine 
aktiviteter inden for arbejdskraftmobilitet 
på tværs af grænserne og koordinering af 
de sociale sikringsordninger, herunder 
arbejdskraftens frie bevægelighed, 
udstationering af arbejdstagere og meget 
mobile tjenester. Den bør også styrke 
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samarbejdet mellem medlemsstaterne om 
imødegåelse af sort arbejde. I tilfælde, hvor 
myndigheden i forbindelse med sine 
aktiviteter fatter mistanke om 
uregelmæssigheder, herunder på områder 
af EU-lovgivningen, der ikke er omfattet af 
dens beføjelser, såsom overtrædelser af 
arbejds-, sundheds- og sikkerhedsregler 
eller beskæftigelse af 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold, bør den være i stand til at 
indberette dem og samarbejde om disse 
spørgsmål med Kommissionen, 
kompetente EU-organer og nationale 
myndigheder, hvor det er relevant.

samarbejdet mellem medlemsstaterne om 
imødegåelse af sort arbejde såvel som 
usikre ansættelsesforhold, tvangsarbejde 
og udnyttelse, skuffeselskaber, 
virksomheder, der begår svindel, 
proformaselvstændige og virksomheder, 
der er stråmænd for netværk til 
menneskehandel og slavearbejdskraft, 
som kvindelige arbejdstagere er særlig 
sårbare over for. I tilfælde, hvor 
myndigheden i forbindelse med sine 
aktiviteter fatter mistanke om 
uregelmæssigheder, herunder på områder 
af EU-lovgivningen, der ikke er omfattet af 
dens beføjelser, såsom overtrædelser af 
arbejds-, sundheds- og sikkerhedsregler 
eller beskæftigelse af 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold, bør den være i stand til at 
indberette dem og samarbejde om disse 
spørgsmål med Kommissionen, 
kompetente EU-organer og nationale 
myndigheder, hvor det er relevant.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Myndigheden bør bidrage til at lette 
arbejdskraftens frie bevægelighed, der er 
omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 492/201139, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/54/EU40 og Europa-Parlamentets og 
Rådet forordning (EU) 2016/58941. Den 
bør lette udstationering af arbejdstagere, 
der er omfattet af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 96/71/EF42 og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/67/EU43, herunder ved at støtte 
håndhævelsen af disse bestemmelser, som 
gennemføres ved hjælp af kollektive 
overenskomster, der finder generel 
anvendelse i overensstemmelse med 
praksis i medlemsstaterne. Den bør også 

(7) Myndigheden bør bidrage til at lette 
arbejdskraftens frie bevægelighed, der er 
omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 492/201139, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/54/EU40 og Europa-Parlamentets og 
Rådet forordning (EU) 2016/58941. Den 
bør lette udstationering af arbejdstagere, 
der er omfattet af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 96/71/EF42 og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/67/EU43, herunder ved at støtte 
håndhævelsen af disse bestemmelser, som 
gennemføres ved hjælp af kollektive 
overenskomster, der finder generel 
anvendelse i overensstemmelse med 
praksis i medlemsstaterne. Den bør også 
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bidrage til koordinering af de sociale 
sikringsordninger, der er omfattet af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 883/200444, Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 987/200945

og Europa-Parlamentets og Rådet 
forordning (EU) nr. 1231/201046 samt af 
Rådets forordning (EØF) nr. 1408/7147 og 
Rådets forordning (EØF) nr. 574/7248.

bidrage til koordinering af de sociale 
sikringsordninger, der er omfattet af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 883/200444, Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 987/200945

og Europa-Parlamentets og Rådet 
forordning (EU) nr. 1231/201046 samt af 
Rådets forordning (EØF) nr. 1408/7147 og 
Rådets forordning (EØF) nr. 574/7248. 
Myndigheden bør også bidrage til 
bekæmpelse af menneskehandel, hvad 
enten der er tale om seksuel udnyttelse, 
tvangsarbejde, organhandel eller 
husslaveri, og beskytte arbejdstagere mod 
tvangsarbejde i Europa. I betragtning af, 
at menneskehandel er et komplekst 
tværnationalt fænomen, kan det kun 
bekæmpes effektivt, hvis EU-
institutionerne og medlemsstaterne 
arbejder sammen på en koordineret måde 
for at undgå kriminelle gruppers og 
enkeltpersoners "forumshopping", og har 
fokus på at finde frem til og beskytte 
potentielle og faktiske ofre, idet man 
fastholder et integreret tværsektorielt 
perspektiv. Myndigheden kan derfor spille 
en vigtig rolle med hensyn til at bekæmpe 
ulovlig menneskehandel ved at iværksætte 
og/eller lette kontroller og 
grænseoverskridende inspektioner og ved 
at integrere kønsaspektet i arbejdstilsynet, 
dog uden at erstatte nationale 
inspektioner og nationale 
håndhævelsesaktiviteter.

_________________ _________________

39 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 492/2011 af 5. april 
2011 om arbejdskraftens frie bevægelighed 
inden for Unionen (EUT L 141 af 
27.5.2011, s 1).

39 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 492/2011 af 5. april 
2011 om arbejdskraftens frie bevægelighed 
inden for Unionen (EUT L 141 af 
27.5.2011, s 1).

40 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/54/EU af 16. april 2014 om 
foranstaltninger til fremme af 
arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri 
bevægelighed (EUT L 128 af 30.4.2014, s. 
8).

40 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/54/EU af 16. april 2014 om 
foranstaltninger til fremme af 
arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri 
bevægelighed (EUT L 128 af 30.4.2014, s. 
8).

41 Europa-Parlamentets og Rådets 41 Europa-Parlamentets og Rådets 
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forordning (EU) 2016/589 af 13. april 2016 
om et europæisk arbejdsformidlingsnet 
(Eures), arbejdstageres adgang til 
mobilitetstjenester og øget integrering af 
arbejdsmarkederne og om ændring af 
forordning (EU) nr. 492/2011 og (EU) nr. 
1296/2013 (EUT L 107 af 22.4.2016, s. 1).

forordning (EU) 2016/589 af 13. april 2016 
om et europæisk arbejdsformidlingsnet 
(Eures), arbejdstageres adgang til 
mobilitetstjenester og øget integrering af 
arbejdsmarkederne og om ændring af 
forordning (EU) nr. 492/2011 og (EU) nr. 
1296/2013 (EUT L 107 af 22.4.2016, s. 1).

42 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
96/71/EF af 16. december 1996 om 
udstationering af arbejdstagere som led i 
udveksling af tjenesteydelser (EFT L 18 af 
21.1.1997, s. 1).

42 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
96/71/EF af 16. december 1996 om 
udstationering af arbejdstagere som led i 
udveksling af tjenesteydelser (EFT L 18 af 
21.1.1997, s. 1).

43 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/67/EU af 15. maj 2014 om 
håndhævelse af direktiv 96/71/EF om 
udstationering af arbejdstagere som led i 
udveksling af tjenesteydelser og om 
ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 
om administrativt samarbejde via 
informationssystemet for det indre marked 
("IMI-forordningen") (EUT L 159 af 
28.5.2014, s. 11).

43 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/67/EU af 15. maj 2014 om 
håndhævelse af direktiv 96/71/EF om 
udstationering af arbejdstagere som led i 
udveksling af tjenesteydelser og om 
ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 
om administrativt samarbejde via 
informationssystemet for det indre marked 
("IMI-forordningen") (EUT L 159 af 
28.5.2014, s. 11).

44 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 
2004 om koordinering af de sociale 
sikringsordninger (EUT L 166 af 30. april 
2004, s. 1, berigtiget i EUT L 200 af 
7.6.2004).

44 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 
2004 om koordinering af de sociale 
sikringsordninger (EUT L 166 af 30. april 
2004, s. 1, berigtiget i EUT L 200 af 
7.6.2004).

45 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. 
september 2009 om de nærmere regler til 
gennemførelse af forordning (EF) nr. 
883/2004 om koordinering af de sociale 
sikringsordninger (EUT L 284 af 
30.10.2009, s. 1).

45 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. 
september 2009 om de nærmere regler til 
gennemførelse af forordning (EF) nr. 
883/2004 om koordinering af de sociale 
sikringsordninger (EUT L 284 af 
30.10.2009, s. 1).

46 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1231/2010 af 24. 
november 2010 om udvidelse af forordning 
(EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 
987/2009 til at omfatte 
tredjelandsstatsborgere, der ikke allerede er 
omfattet af disse forordninger udelukkende 
på grund af deres nationalitet (EUT L 344 
af 29.12.2010, s. 1).

46 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1231/2010 af 24. 
november 2010 om udvidelse af forordning 
(EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 
987/2009 til at omfatte 
tredjelandsstatsborgere, der ikke allerede er 
omfattet af disse forordninger udelukkende 
på grund af deres nationalitet (EUT L 344 
af 29.12.2010, s. 1).

47 Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 
14. juni 1971 om anvendelse af de sociale 

47 Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 
14. juni 1971 om anvendelse af de sociale 
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sikringsordninger på arbejdstagere og deres 
familiemedlemmer, der flytter inden for 
Fællesskabet (EFT L 149 af 5.7.1971, s. 2). 
2).

sikringsordninger på arbejdstagere og deres 
familiemedlemmer, der flytter inden for 
Fællesskabet (EFT L 149 af 5.7.1971, s. 2). 
2).

48 Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 af 
21. marts 1972 om regler til gennemførelse 
af forordning (EØF) nr. 1408/71 om 
anvendelse af de sociale sikringsordninger 
på arbejdstagere og deres 
familiemedlemmer, som flytter inden for 
Fællesskabet (EFT L 74 af 27.3.1972, s. 1).

48 Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 af 
21. marts 1972 om regler til gennemførelse 
af forordning (EØF) nr. 1408/71 om 
anvendelse af de sociale sikringsordninger 
på arbejdstagere og deres 
familiemedlemmer, som flytter inden for 
Fællesskabet (EFT L 74 af 27.3.1972, s. 1).

Begrundelse

Myndigheden kan og bør bidrage til bekæmpelsen af menneskehandel. Menneskehandel 
defineres i artikel 2 i direktiv 2011/36/EU som rekruttering, transport, overførelse, ydelse af 
husly til eller modtagelse af personer, herunder udveksling eller overdragelse af kontrol over 
de pågældende, ved trusler eller ved brug af magt eller andre former for tvang, ved 
bortførelse, ved bedrag, ved svig, ved misbrug af magt eller udnyttelse af en sårbar position 
eller ved, at der ydes eller modtages betaling eller fordele for at opnå samtykke fra en person, 
der har kontrol over en anden person, med henblik på udnyttelse. Ifølge samme artikel 
omfatter udnyttelse som minimum udnyttelse af andres prostitution og andre former for 
seksuel udnyttelse, tvangsarbejde eller tvangstjenester, herunder tiggeri, slaveri og 
slaverilignende forhold, trældom samt udnyttelse af strafbare handlinger og fjernelse af 
organer. Der findes ofre for menneskehandel inden for forskellige juridiske og ulovlige 
aktiviteter, herunder, men ikke begrænset til, landbrug, fødevareforarbejdning, sexindustrien, 
husarbejde, produktion, pleje, rengøring, andre erhverv (især i serviceindustrierne). 
Størsteparten af de identificerede ofre for menneskehandel kommer fra et EU-land. Ifølge 
Kommissionens første rapport om de fremskridt, der er gjort i bekæmpelsen af 
menneskehandel (2016) blev to ud af tre (67 %) af de registrerede ofre i EU ofre for 
menneskehandel med henblik på seksuel udnyttelse, 21 % med henblik på andre typer 
tvangsarbejde.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Med henblik herpå bør 
myndigheden samarbejde med andre 
relevante EU-initiativer og -netværk, 
navnlig det europæiske netværk af 
offentlige arbejdsformidlinger (PES)54, 
Enterprise Europe-netværket55, 
grænsekontaktpunktet56 og SOLVIT57 samt 

(12) Med henblik herpå bør 
myndigheden samarbejde med andre 
relevante EU-initiativer og -netværk, 
navnlig det europæiske netværk af 
offentlige arbejdsformidlinger (PES)54, 
Enterprise Europe-netværket55, Den 
Europæiske Faglige 
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med relevante nationale tjenester såsom de 
organer til fremme af ligebehandling og til 
støtte for EU-arbejdstagere og deres 
familiemedlemmer, som medlemsstaterne 
har udpeget i henhold til direktiv 
2014/54/EU, og de nationale 
kontaktpunkter, der er udpeget i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/24/EU med henblik på at formidle 
oplysninger om sundhedsydelser. 
Myndigheden bør også undersøge 
synergier med det foreslåede europæiske e-
tjenesteydelseskort59, navnlig med hensyn 
til de tilfælde, hvor medlemsstaterne 
vælger indgivelse af erklæringer 
vedrørende udstationerede arbejdstagere 
gennem e-kortplatformen. Myndigheden 
bør afløse Kommissionen i forvaltningen af 
Det Europæiske Arbejdsformidlingsnets 
("Euresnettet") Europæiske 
Koordineringsbureau, der er oprettet i 
henhold til forordning (EU) 2016/589, 
inklusive definitionen af brugernes behov 
og forretningsmæssige krav til 
effektiviteten af Euresportalen og 
tilhørende IT-tjenester, men eksklusive 
tilvejebringelse af IT og drift og udvikling 
af IT-infrastrukturen, som fortsat varetages 
af Kommissionen.

Samarbejdsorganisation (EFS), 
grænsekontaktpunktet56 og SOLVIT57 samt 
med relevante nationale tjenester såsom de 
organer til fremme af ligebehandling og til 
støtte for EU-arbejdstagere og deres 
familiemedlemmer, som medlemsstaterne 
har udpeget i henhold til direktiv 
2014/54/EU, og de nationale 
kontaktpunkter, der er udpeget i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/24/EU58 med henblik på at formidle 
oplysninger om sundhedsydelser. 
Myndigheden bør også undersøge 
synergier med det foreslåede europæiske e-
tjenesteydelseskort59, navnlig med hensyn 
til de tilfælde, hvor medlemsstaterne 
vælger indgivelse af erklæringer 
vedrørende udstationerede arbejdstagere 
gennem e-kortplatformen. Myndigheden 
bør afløse Kommissionen i forvaltningen af 
Det Europæiske Arbejdsformidlingsnets 
("Euresnettet") Europæiske 
Koordineringsbureau, der er oprettet i 
henhold til forordning (EU) 2016/589, 
inklusive definitionen af brugernes behov 
og forretningsmæssige krav til 
effektiviteten af Euresportalen og 
tilhørende IT-tjenester, men eksklusive 
tilvejebringelse af IT og drift og udvikling 
af IT-infrastrukturen, som fortsat varetages 
af Kommissionen.

_________________ _________________

54 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 573/2014/EU af 15. maj 2014 om øget
samarbejde mellem offentlige 
arbejdsformidlinger (EUT L 159 af 
28.5.2014, s. 32).

54 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 573/2014/EU af 15. maj 2014 om øget 
samarbejde mellem offentlige 
arbejdsformidlinger (EUT L 159 af 
28.5.2014, s. 32).

55 Enterprise Europe-netværket, 55 Enterprise Europe-netværket,

56 Meddelelse fra Kommissionen til Rådet 
og Europa-Parlamentet — Fremme af 
vækst og samhørighed i EU's 
grænseregioner (COM(2017) 534 final).

56 Meddelelse fra Kommissionen til Rådet 
og Europa-Parlamentet – Fremme af vækst 
og samhørighed i EU's grænseregioner 
(COM(2017) 534 final).

57 Kommissionens henstilling af 17. 
september 2013 om principperne for 
SOLVIT (EUT L 249 af 19.9.2013, s. 10).

57 Kommissionens henstilling af 17. 
september 2013 om principperne for 
SOLVIT (EUT L 249 af 19.9.2013, s. 10).

58 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 58 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
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2011/24/EU af 9. marts 2011 om 
patientrettigheder i forbindelse med 
grænseoverskridende sundhedsydelser 
(EUT L 88 af 4.4.2011, s. 45).

2011/24/EU af 9. marts 2011 om 
patientrettigheder i forbindelse med 
grænseoverskridende sundhedsydelser 
(EUT L 88 af 4.4.2011, s. 45).

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

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

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Myndigheden bør for at øge 
medlemsstaternes kapacitet til at bekæmpe 
uregelmæssigheder på tværs af grænserne i 
forbindelse med EU-lovgivning, der er 
omfattet af dens beføjelser, bistå de 
nationale myndigheder med at gennemføre 
samordnede og fælles inspektioner, 
herunder ved at lette gennemførelsen af 
inspektioner i henhold til artikel 10 i 
direktiv 2014/67/EU. Disse bør finde sted 
efter anmodning fra medlemsstaterne eller 
efter deres tilslutning til myndighedens 
forslag. Myndigheden bør yde strategisk, 
logistisk og teknisk bistand til 
medlemsstater, der deltager i samordnede 
eller fælles inspektioner, under fuld 
overholdelse af fortrolighedskravene. 
Inspektioner bør foretages efter aftale med 
de berørte medlemsstater og finde sted 
inden for de retlige rammer af den 
nationale lovgivning i de berørte 
medlemsstater, som bør følge op på 
resultaterne af de samordnede og fælles 
inspektioner i henhold til national 
lovgivning.

(14) Myndigheden bør for at øge 
medlemsstaternes kapacitet til at bekæmpe 
uregelmæssigheder på tværs af grænserne i 
forbindelse med EU-lovgivning, der er 
omfattet af dens beføjelser, bistå de 
nationale myndigheder med at gennemføre 
samordnede og fælles inspektioner, der 
tager hensyn til kønsaspektet, herunder 
ved at lette gennemførelsen af inspektioner 
i henhold til artikel 10 i direktiv 
2014/67/EU. Disse bør finde sted efter 
anmodning fra medlemsstaterne eller efter 
deres tilslutning til myndighedens forslag. 
Myndigheden bør yde strategisk, logistisk 
og teknisk bistand til medlemsstater, der 
deltager i samordnede eller fælles 
inspektioner, under fuld overholdelse af 
fortrolighedskravene. Inspektioner bør 
foretages efter aftale med de berørte 
medlemsstater og finde sted inden for de 
retlige rammer af den nationale lovgivning 
i de berørte medlemsstater, som bør følge 
op på resultaterne af de samordnede og 
fælles inspektioner i henhold til national 
lovgivning.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 15
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Myndigheden bør for at kortlægge 
nye tendenser, udfordringer eller 
smuthuller inden for arbejdskraftmobilitet 
og koordinering af de sociale 
sikringsordninger udvikle en analyse- og 
risikovurderingskapacitet. Dette bør 
indebære, at der udføres 
arbejdsmarkedsanalyser og -undersøgelser 
samt peer reviews. Myndigheden bør 
overvåge potentielle ubalancer med hensyn 
til færdigheder og arbejdskraftstrømme på 
tværs af grænserne, herunder deres mulige 
indvirkning på den territoriale 
samhørighed. Myndigheden bør også støtte 
den risikovurdering, der er omhandlet i 
artikel 10 i direktiv 2014/67/EU. 
Myndigheden bør sikre synergi og 
komplementaritet med andre EU-agenturer 
eller -tjenester eller -net. Dette bør omfatte 
indhentning af bidrag fra SOLVIT og 
lignende tjenester vedrørende 
tilbagevendende problemer, som 
enkeltpersoner og virksomheder støder på i 
udøvelsen af deres rettigheder på de 
områder, der falder ind under 
myndighedens beføjelser. Myndigheden 
bør også lette og strømline 
dataindsamlingsaktiviteter i henhold til 
relevant EU-lovgivning inden for sit 
ansvarsområde. Dette medfører ikke 
indførelse af nye rapporteringsforpligtelser 
for medlemsstaterne.

(15) Myndigheden bør for at kortlægge 
nye tendenser, udfordringer eller 
smuthuller inden for arbejdskraftmobilitet 
og koordinering af de sociale 
sikringsordninger udvikle en analyse- og 
risikovurderingskapacitet. Dette bør 
indebære, at der udføres 
arbejdsmarkedsanalyser og -undersøgelser 
samt peer reviews, der altid integrerer 
kønsaspektet og anvender kønsrelaterede 
indikatorer til formålet. Myndigheden bør 
overvåge potentielle ubalancer med hensyn 
til færdigheder og arbejdskraftstrømme på 
tværs af grænserne og opdelt på køn, 
herunder deres mulige indvirkning på den 
territoriale og sociale samhørighed. 
Myndigheden bør også støtte den 
risikovurdering, der er omhandlet i
artikel 10 i direktiv 2014/67/EU. 
Myndigheden bør sikre synergi og 
komplementaritet med andre EU-agenturer 
eller -tjenester eller -net. Dette bør omfatte 
indhentning af bidrag fra SOLVIT og 
lignende tjenester vedrørende 
tilbagevendende problemer, som 
enkeltpersoner og virksomheder støder på i 
udøvelsen af deres rettigheder på de 
områder, der falder ind under 
myndighedens beføjelser. Myndigheden 
bør også lette og strømline 
dataindsamlingsaktiviteter i henhold til 
relevant EU-lovgivning inden for sit 
ansvarsområde. Dette medfører ikke 
indførelse af nye rapporteringsforpligtelser 
for medlemsstaterne.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Myndigheden bør for at øge de 
nationale myndigheders kapacitet og sikre 
bedre konsekvens i anvendelsen af EU-

(16) Myndigheden bør for at øge de 
nationale myndigheders kapacitet og sikre 
bedre konsekvens i anvendelsen af EU-
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lovgivningen inden for sit ansvarsområde 
yde operativ bistand til nationale 
myndigheder, bl.a. ved at udarbejde 
praktiske retningslinjer, indføre 
uddannelses- og peerlæringsprogrammer, 
fremme gensidige bistandsprojekter, lette 
udveksling af personale som omhandlet i 
artikel 8 i direktiv 2014/67/EU og bistå 
medlemsstaterne med at tilrettelægge 
oplysningskampagner for at oplyse
enkeltpersoner og arbejdsgivere om deres 
rettigheder og pligter. Myndigheden bør 
fremme udveksling, formidling og 
udbredelse af god praksis.

lovgivningen inden for sit ansvarsområde 
yde operativ bistand til nationale 
myndigheder, bl.a. ved at udarbejde 
praktiske retningslinjer, indføre 
uddannelses- og peerlæringsprogrammer, 
fremme gensidige bistandsprojekter, 
integrere kønsaspekter i uddannelsen af 
nye og allerede fungerende inspektører, 
lette udveksling af personale som 
omhandlet i artikel 8 i direktiv 2014/67/EU 
og bistå medlemsstaterne med at 
tilrettelægge oplysningskampagner for at 
oplyse enkeltpersoner og arbejdsgivere om 
deres rettigheder og pligter. Myndigheden 
bør fremme udveksling, formidling og 
udbredelse af god praksis.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Myndigheden bør samarbejde med 
andre EU-agenturer inden for rammerne af 
deres respektive beføjelser, navnlig 
agenturer, der er etableret på området for 
beskæftigelse og social- og 
arbejdsmarkedspolitik, bygge på deres 
ekspertise og maksimere synergieffekten: 
Det Europæiske Institut til Forbedring af 
Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound), 
Det Europæiske Center for Udvikling af 
Erhvervsuddannelse (Cedefop), Det 
Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-
OSHA) og Det Europæiske 
Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) samt 
Den Europæiske Unions Agentur for 
Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og 
Den Europæiske Unions Agentur for 
Strafferetligt Samarbejde (Eurojust), for så 
vidt angår bekæmpelse af organiseret 
kriminalitet og menneskehandel.

(30) Myndigheden bør samarbejde med 
andre EU-agenturer inden for rammerne af 
deres respektive beføjelser, navnlig 
agenturer, der er etableret på området for 
beskæftigelse og social- og 
arbejdsmarkedspolitik, bygge på deres 
ekspertise og maksimere synergieffekten: 
Det Europæiske Institut til Forbedring af 
Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound), 
Det Europæiske Center for Udvikling af 
Erhvervsuddannelse (Cedefop), Det 
Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-
OSHA), Det Europæiske 
Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) og Det 
Europæiske Institut for Ligestilling 
mellem Mænd og Kvinder (EIGE) samt 
Den Europæiske Unions Agentur for 
Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og 
Den Europæiske Unions Agentur for 
Strafferetligt Samarbejde (Eurojust), for så 
vidt angår bekæmpelse af organiseret 
kriminalitet og menneskehandel.
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Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 30 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30a) Per definition skal målet om fair 
mobilitet også omfatte ligestilling mellem 
kønnene og afskaffelse af uligheder 
mellem mænd og kvinder i 
overensstemmelse med artikel 157, stk. 3, i 
TEUF, hvilket giver Unionen mulighed 
for at vedtage lovgivning til at sikre lige 
muligheder og ligebehandling for så vidt 
angår beskæftigelse og arbejdsvilkår.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 30 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30b) Selv om ligestilling mellem 
kønnene er et veletableret princip på EU-
plan for så vidt angår mobile og 
grænseoverskridende arbejdstagere, 
betyder massive forskelle og uligheder 
mellem medlemsstaterne, at kvindelige 
arbejdstagere i stigende grad er sårbare 
over for stadigt større løn- og 
pensionsforskelle og tab af rettigheder i 
forbindelse med overførsel, udstationering 
eller grænseoverskridende beskæftigelse.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 35 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35 a) Respekten for ligestilling mellem 
kønnene og målet om at fjerne uligheder 
mellem kvinder og mænd er anerkendt i 
TEUF, navnlig i artikel 157, stk. 3, der 
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giver Unionen hjemmel til at vedtage 
retsakter, der skal sikre anvendelsen af 
princippet om lige muligheder for og 
ligebehandling af mænd og kvinder i 
forbindelse med beskæftigelse og erhverv, 
og i artikel 157, stk. 4, i TEUF, hvorefter 
medlemsstater kan opretholde eller 
vedtage foranstaltninger, der tager sigte 
på at indføre specifikke fordele, der har til 
formål at gøre det lettere for det 
underrepræsenterede køn at udøve en 
erhvervsaktivitet eller at forebygge eller 
opveje ulemper i den erhvervsmæssige 
karriere.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at lette adgangen for enkeltpersoner 
og arbejdsgivere til oplysninger om deres 
rettigheder og pligter samt til relevante 
tjenester

a) at lette adgangen for enkeltpersoner 
og arbejdsgivere samt de organer, der 
repræsenterer dem, til oplysninger om 
deres rettigheder og pligter samt til 
relevante tjenester, herunder om 
pensionsrettigheder og barselsorlov, 
fædreorlov, forældreorlov og 
omsorgsorlov

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at fremme samarbejdet 
medlemsstaterne imellem om håndhævelse 
på tværs af grænserne af relevant EU-
lovgivning, herunder fælles inspektioner

b) at fremme samarbejdet 
medlemsstaterne imellem om håndhævelse 
på tværs af grænserne af relevant EU-
lovgivning, herunder fælles inspektioner, 
der tager hensyn til kønsaspektet

Ændringsforslag 13
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Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at lette adgang til oplysninger for 
enkeltpersoner og arbejdsgivere om 
rettigheder og pligter i 
grænseoverskridende situationer samt 
adgang til arbejdskraftmobilitetstjenester 
på tværs af grænserne, jf. artikel 6 og 7

a) at lette adgang til oplysninger for 
enkeltpersoner og arbejdsgivere samt de 
organer, der repræsenterer dem, om 
rettigheder og pligter samt aflønning i 
grænseoverskridende situationer samt 
adgang til arbejdskraftmobilitetstjenester 
på tværs af grænserne, jf. artikel 6 og 7.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at koordinere og yde bistand i 
forbindelse med samordnede og fælles 
inspektioner, jf. artikel 9 og 10 d)

c) at koordinere og yde bistand i 
forbindelse med samordnede fælles 
inspektioner, der tager hensyn til 
kønsaspektet, jf. artikel 9 og 10 d)

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at foretage analyser og 
risikovurderinger af spørgsmål vedrørende 
arbejdskraftmobilitet på tværs af 
grænserne, jf. artikel 11

d) at iværksætte analyser og foretage
risikovurderinger ved at gøre fuld brug af
eksisterende eller anmode om ny 
forskning samt anvende kønsrelaterede 
indikatorer udarbejdet af andre relevante 
EU-agenturer, navnlig EIGE og 
Eurofound, i forbindelse med spørgsmål 
vedrørende arbejdskraftmobilitet på tværs 
af grænserne, jf. artikel 11

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
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Artikel 5 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) at hjælpe medlemsstaterne med at 
bekæmpe menneskehandel i Europa

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at give relevante oplysninger om 
enkeltpersoners rettigheder og pligter i 
forbindelse med arbejdskraftmobilitet på 
tværs af grænserne

a) at give relevante oplysninger om 
enkeltpersoners rettigheder og pligter i 
forbindelse med arbejdskraftmobilitet på 
tværs af grænserne, herunder om 
pensionsrettigheder og barselsorlov, 
fædreorlov, forældreorlov og 
omsorgsorlov;

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at øge mulighederne for at fremme 
enkeltpersoners arbejdskraftmobilitet, 
herunder gennem vejledning i adgang til 
læring og sprogundervisning

b) at arbejde for lige muligheder for 
at fremme enkeltpersoners og familiers
arbejdskraftmobilitet, herunder gennem 
vejledning i adgang til læring og 
sprogundervisning

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndigheden står til rådighed for 
enkeltpersoner og arbejdsgivere for at lette 
arbejdskraftmobiliteten i hele EU. 

1. Myndigheden står til rådighed for 
enkeltpersoner og arbejdsgivere samt de 
organer, der repræsenterer dem, for at 
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Myndigheden pålægges med henblik 
herpå:

lette arbejdskraftmobiliteten i hele EU med 
fuld respekt for de rettigheder, der er 
nedfældet i traktaterne og i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, og som er 
kodificeret i den europæiske søjle for 
sociale rettigheder, 
arbejdsmarkedsparternes selvstændighed 
og de nationale systemer for kollektive 
forhandlinger. Myndigheden pålægges 
med henblik herpå:

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at fremme initiativer, der støtter 
enkeltpersoners mobilitet på tværs af 
grænserne, herunder målrettede 
mobilitetsordninger,

a) at fremme initiativer, der støtter 
enkeltpersoners mobilitet på tværs af 
grænserne, herunder målrettede 
mobilitetsordninger og kønssensitive 
tilgange,

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at indgå i samarbejde med andre 
EU-initiativer og -netværk som f.eks. det 
europæiske netværk af offentlige 
arbejdsformidlinger, Enterprise Europe-
netværket og grænsekontaktpunktet, 
navnlig for at identificere og overvinde 
hindringer for arbejdskraftmobilitet på 
tværs af grænserne

c) at indgå i samarbejde med andre 
EU-initiativer og -netværk som f.eks. det 
europæiske netværk af offentlige 
arbejdsformidlinger, Enterprise Europe-
netværket, Den Europæiske Faglige 
Samarbejdsorganisation (EFS) og 
grænsekontaktpunktet samt EIGE, navnlig 
for at identificere og overvinde hindringer 
for arbejdskraftmobilitet på tværs af 
grænserne

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
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Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Myndigheden leder Eures-nettets 
Europæiske Koordineringsbureau og 
sikrer, at det opfylder sine forpligtelser i 
overensstemmelse med artikel 8 i 
forordning (EU) 2016/589, undtagen for så 
vidt angår den tekniske drift og udvikling 
af Euresportalen og tilhørende IT-tjenester, 
som fortsat forvaltes af Kommissionen. 
Myndigheden sikrer under den 
administrerende direktørs ansvar som 
fastsat i artikel 23, stk. 4, litra k), at denne 
aktivitet fuldt ud er i overensstemmelse 
med kravene i den gældende 
databeskyttelseslovgivning, herunder 
kravet om at udpege en 
databeskyttelsesansvarlig i 
overensstemmelse med artikel 37.

2. Myndigheden leder Eures-nettets 
Europæiske Koordineringsbureau og 
sikrer, at det opfylder sine forpligtelser i 
overensstemmelse med artikel 8 i 
forordning (EU) 2016/589, undtagen for så 
vidt angår den tekniske drift og udvikling 
af Euresportalen og tilhørende IT-tjenester, 
som fortsat forvaltes af Kommissionen. 
Myndigheden sikrer under den 
administrerende direktørs ansvar som 
fastsat i artikel 23, stk. 4, litra k), at denne 
aktivitet fuldt ud er i overensstemmelse 
med kravene i den gældende 
databeskyttelseslovgivning og 
lovgivningen om tilgængelighed, herunder 
kravet om at udpege en 
databeskyttelsesansvarlig i 
overensstemmelse med artikel 37.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at fremme og dele bedste praksis c) at fremme og dele bedste praksis i 
gennemførelsen af Unionens lovgivning, 
bl.a. inden for balancen mellem arbejdsliv 
og privatliv og reduktionen af de 
kønsbestemte løn- og pensionsforskelle 
samt den maksimale arbejdstid

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koordinering af samordnede og fælles 
inspektioner

Koordinering af samordnede og fælles 
inspektioner, der tager hensyn til 
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kønsaspektet

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Efter anmodning fra en eller flere 
medlemsstater koordinerer myndigheden 
samordnede eller fælles inspektioner på de 
områder, der er omfattet af myndighedens 
beføjelser. Anmodningen kan komme fra 
en eller flere medlemsstater. Myndigheden 
kan også foreslå myndighederne i de 
berørte medlemsstater at foretage en 
samordnet eller fælles inspektion.

1. Efter anmodning fra en eller flere 
medlemsstater koordinerer myndigheden 
samordnede eller fælles inspektioner på de 
områder, der er omfattet af myndighedens 
beføjelser. Anmodningen kan komme fra 
en eller flere medlemsstater. Myndigheden 
kan også foreslå myndighederne i de 
berørte medlemsstater at foretage en 
samordnet eller fælles inspektion, der tager 
hensyn til kønsaspektet, navnlig i tilfælde, 
hvor den modtager indberetninger fra 
private enkeltpersoner eller grupper af 
enkeltpersoner eller fra organer, der 
repræsenterer dem, angående alvorlige 
krænkelser af EU-lovgivningen med 
hensyn til arbejdstageres 
grænseoverskridende mobilitet.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en medlemsstats myndighed 
beslutter ikke at deltage i eller foretage den 
samordnede eller fælles inspektion, der er 
omhandlet i stk. 1, skal den i god tid 
skriftligt underrette myndigheden om 
grundene til sin beslutning. I sådanne 
tilfælde skal myndigheden underrette de 
øvrige berørte nationale myndigheder.

2. Hvis en medlemsstats myndighed 
beslutter ikke at deltage i eller foretage den 
samordnede eller fælles inspektion, der 
tager hensyn til kønsaspektet, jf. stk. 1, 
skal den i god tid skriftligt underrette 
myndigheden om grundene til sin 
beslutning. I sådanne tilfælde skal 
myndigheden underrette de øvrige berørte 
nationale myndigheder.

Ændringsforslag 27
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Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Tilrettelæggelsen af en samordnet 
eller fælles inspektion forhåndsgodkendes 
af alle deltagende medlemsstater via deres 
nationale forbindelsesofficerer. I tilfælde af 
at én eller flere medlemsstater nægter at 
deltage i den samordnede eller fælles 
inspektion, kan de øvrige nationale 
myndigheder i givet fald begrænse sig til 
kun at foretage den planlagte samordnede 
eller fælles inspektion i de deltagende 
medlemsstater. De medlemsstater, der 
afslår at deltage i inspektionen, skal 
behandle oplysninger om den planlagte 
inspektion fortroligt.

3. Tilrettelæggelsen af en samordnet 
eller fælles inspektion, der tager hensyn til 
kønsaspektet, forhåndsgodkendes af alle 
deltagende medlemsstater via deres 
nationale forbindelsesofficerer. I tilfælde af 
at én eller flere medlemsstater nægter at 
deltage i den samordnede eller fælles 
inspektion, kan de øvrige nationale 
myndigheder i givet fald begrænse sig til 
kun at foretage den planlagte samordnede 
eller fælles inspektion i de deltagende 
medlemsstater. De medlemsstater, der 
afslår at deltage i inspektionen, skal 
behandle oplysninger om den planlagte 
inspektion fortroligt.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. En aftale om indførelse af en fælles 
inspektion ("aftalen om den fælles 
inspektion") for de deltagende 
medlemsstater og myndigheden skal 
fastsætte betingelserne for at iværksætte en 
sådan foranstaltning. Aftalen om den fælles 
inspektion kan indeholde bestemmelser, 
der gør det muligt at foretage fælles 
inspektioner med kort varsel, når de er 
vedtaget og planlagt. Myndigheden 
udarbejder en standardaftale.

1. En aftale om indførelse af en fælles 
inspektion, der tager hensyn til 
kønsaspektet, ("aftalen om den fælles 
inspektion") for de deltagende 
medlemsstater og myndigheden skal 
fastsætte betingelserne for at iværksætte en 
sådan foranstaltning. Aftalen om den fælles 
inspektion skal indeholde bestemmelser, 
der gør det muligt at foretage fælles 
inspektioner med kort varsel, når de er 
vedtaget og planlagt. Myndigheden 
udarbejder en standardaftale.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. De nationale myndigheder, der 
foretager en samordnet eller fælles 
inspektion, aflægger rapport til 
myndigheden om resultaterne i deres 
respektive medlemsstater og om den 
samlede operationelle afvikling af den 
samordnede eller fælles inspektion.

5. De nationale myndigheder, der 
foretager en samordnet eller fælles 
inspektion, aflægger rapport til 
myndigheden om resultaterne i deres 
respektive medlemsstater og om den 
samlede operationelle afvikling af den 
samordnede eller fælles inspektion, 
herunder kønsopdelte data fra de 
respektive inspektioner.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Oplysningerne om samordnede og 
fælles inspektioner medtages i de 
kvartalsvise rapporter, som skal forelægges 
bestyrelsen. En årlig rapport om de 
inspektioner, som myndigheden yder 
bistand til, medtages i myndighedens 
årsberetning.

6. Oplysningerne om samordnede og 
fælles inspektioner medtages i de 
kvartalsvise rapporter, som skal forelægges 
bestyrelsen. En årlig rapport om de 
inspektioner, som myndigheden yder 
bistand til, og som skal have integreret 
kønsaspektet og indeholde kønsopdelte 
data og et separat kapitel om ligestilling 
mellem kønnene, medtages i 
myndighedens årsberetning og skal gøres 
tilgængelig for offentligheden på den 
europæiske arbejdsmarkedsmyndigheds 
hjemmeside.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndigheden vurderer risici og 
foretager analyser vedrørende 
arbejdskraftstrømme på tværs af grænserne 
som f.eks. ubalancer på arbejdsmarkedet, 
sektorspecifikke trusler og tilbagevendende 
problemer for enkeltpersoner og 
arbejdsgivere i forbindelse med mobilitet 

1. Myndigheden vurderer risici og 
foretager analyser under hensyntagen til 
kønsindikatorerne vedrørende 
arbejdskraftstrømme på tværs af grænserne 
som f.eks. ubalancer på arbejdsmarkedet, 
sektorspecifikke trusler og tilbagevendende 
problemer for enkeltpersoner og 
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på tværs af grænserne. Med henblik herpå 
sikrer myndigheden komplementaritet med 
og trækker på ekspertviden fra andre EU-
agenturer eller -tjenester, herunder inden 
for færdighedsprognoser og sundhed og 
sikkerhed på arbejdspladsen. Efter 
anmodning fra Kommissionen kan 
myndigheden foretage målrettede, 
tilbundsgående analyser og undersøgelser 
for at efterforske 
arbejdskraftmobilitetspecifikke spørgsmål.

arbejdsgivere i forbindelse med mobilitet 
på tværs af grænserne. Med henblik herpå 
sikrer myndigheden komplementaritet med 
og trækker på ekspertviden fra andre EU-
agenturer eller -tjenester, herunder inden 
for færdighedsprognoser og sundhed og 
sikkerhed på arbejdspladsen. Efter 
anmodning fra Kommissionen kan 
myndigheden foretage målrettede, 
tilbundsgående analyser og undersøgelser 
for at efterforske 
arbejdskraftmobilitetspecifikke spørgsmål. 
Disse analyser og undersøgelser skal tage 
hensyn til kønsaspektet og indeholde 
særlige kapitler om ligestilling mellem 
kønnene.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Myndigheden indberetter
regelmæssigt sine resultater til 
Kommissionen samt direkte til de berørte 
medlemsstater og skitserer mulige 
foranstaltninger til at afhjælpe de 
konstaterede svagheder.

3. Myndigheden forelægger
regelmæssigt en rapport med sine 
resultater til Kommissionen samt direkte til 
de berørte medlemsstater og skitserer 
mulige foranstaltninger til at afhjælpe de 
konstaterede svagheder. Rapporten skal 
tage hensyn til kønsaspektet og indeholde 
et særligt kapitel om ligestilling mellem 
kønnene.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Myndigheden indsamler statistiske 
data, som er udarbejdet og tilvejebragt af 
medlemsstaterne, på områder af EU-
lovgivningen, der falder inden for 
rammerne af myndighedens beføjelser. I 

4. Myndigheden indsamler statistiske 
data, som er udarbejdet, opdelt efter køn
og tilvejebragt af medlemsstaterne, på 
områder af EU-lovgivningen, der falder 
inden for rammerne af myndighedens 
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denne forbindelse skal myndigheden 
bestræbe sig på at strømline nuværende 
dataindsamling på disse områder. Hvis det 
er relevant, finder artikel 16 anvendelse. 
Myndigheden samarbejder med 
Kommissionen (Eurostat) og deler 
resultaterne af sin dataindsamling, hvis det 
er relevant.

beføjelser. I denne forbindelse skal 
myndigheden bestræbe sig på at strømline 
nuværende dataindsamling på disse 
områder. Hvis det er relevant, finder 
artikel 16 anvendelse. Myndigheden 
samarbejder med Kommissionen (Eurostat) 
og Det Europæiske Institut for 
Ligestilling mellem Mænd og Kvinder 
(EIGE) og deler resultaterne af sin 
dataindsamling, hvis det er relevant.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11a

Analyse af koordineringen af de sociale 
sikringsordninger

Myndigheden vurderer risici og foretager 
analyser vedrørende grænseoverskridende 
koordinering af sociale sikringsordninger 
med henblik på at identificere eventuelle 
mangler og områder, der skal forbedres. 
Disse analyser skal indeholde et særligt 
kapitel om ligestilling mellem kønnene.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at fremme udveksling og 
formidling af erfaringer og god praksis, 
bl.a. eksempler på samarbejde mellem de 
relevante nationale myndigheder

c) at fremme udveksling og 
formidling af erfaringer og god praksis, 
bl.a. eksempler på samarbejde mellem de 
relevante nationale myndigheder, også på 
området balance mellem arbejdsliv og 
privatliv og bestræbelser på at mindske de 
kønsbestemte løn- og pensionsforskelle
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Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Efter anmodning fra en af de 
medlemsstater, der er berørt af en tvist, 
indleder myndigheden en 
mæglingsprocedure ved sit 
mæglingsudvalg, der nedsættes til dette 
formål i henhold til artikel 17, stk. 2. 
Myndigheden kan også indlede en 
mæglingsprocedure på eget initiativ ved 
mæglingsudvalget, herunder på grundlag af 
en anmodning fra SOLVIT, efter aftale 
med alle de medlemsstater, der er berørt af 
den pågældende tvist.

2. Efter anmodning fra en af de 
medlemsstater, der er berørt af en tvist, 
indleder myndigheden en 
mæglingsprocedure ved sit 
mæglingsudvalg, der nedsættes til dette 
formål i henhold til artikel 17, stk. 2. 
Myndigheden kan også indlede en 
mæglingsprocedure på eget initiativ ved 
mæglingsudvalget, herunder på grundlag af 
en anmodning fra SOLVIT, efter aftale 
med alle de medlemsstater, der er berørt af 
den pågældende tvist. I exceptionelle 
tilfælde, navnlig i forbindelse med 
efterforskning af alvorlige krænkelser af 
EU-lovgivningen og den internationale 
lovgivning om bekæmpelse af 
menneskehandel, forbuddet mod 
slavearbejde, skat og virksomhedssvig 
(f.eks. skuffeselskaber) eller overtrædelser 
af de grundlæggende rettigheder, der 
følger af traktaterne og chartret om 
grundlæggende rettigheder, kan 
myndigheden gå videre til mægling, selv 
om der ikke er enighed mellem de berørte 
medlemsstater.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne og Kommissionen 
bestræber sig på at begrænse udskiftningen 
af deres repræsentanter i bestyrelsen med 
henblik på at sikre kontinuiteten i 
bestyrelsens arbejde. Alle parter tilstræber 
at opnå en ligelig repræsentation af mænd
og kvinder i bestyrelsen.

Medlemsstaterne og Kommissionen 
bestræber sig på at begrænse udskiftningen 
af deres repræsentanter i bestyrelsen med 
henblik på at sikre kontinuiteten i 
bestyrelsens arbejde. Alle parter skal opnå 
en ligelig repræsentation af mænd og 
kvinder i bestyrelsen.
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Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. En repræsentant for EIGE, en 
repræsentant for Eurofound, en 
repræsentant for Cedefop, en 
repræsentant for EU-OSHA og en 
repræsentant for Det Europæiske 
Erhvervsuddannelsesinstitut har ret til at 
deltage som observatører i bestyrelsens 
møder med henblik på at forbedre 
effektiviteten af agenturerne og 
synergierne mellem dem.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bestyrelsen vælger blandt sine 
stemmeberettigede medlemmer en formand 
og en næstformand og tilstræber at opnå
en ligelig kønsfordeling. Formanden og 
næstformanden vælges med et flertal på to 
tredjedele af de stemmeberettigede 
bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen vælger blandt sine 
stemmeberettigede medlemmer en formand 
og en næstformand og skal sikre, at valget 
respekterer princippet om en ligelig 
kønsfordeling. Formanden og 
næstformanden vælges med et flertal på to 
tredjedele af de stemmeberettigede 
bestyrelsesmedlemmer.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) at gennemføre en integrering af 
kønsaspektet i alle myndighedens 
relevante aktiviteter, politikker og 
programmer
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Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Gruppen af interesserede parter 
består af seks repræsentanter for 
arbejdsmarkedets parter på EU-plan, som i 
lige omfang repræsenterer fagforeninger og 
arbejdsgiverorganisationer, og to 
repræsentanter for Kommissionen.

4. Gruppen af interesserede parter 
består af seks repræsentanter for 
arbejdsmarkedets parter på EU-plan, som i 
lige omfang repræsenterer fagforeninger og 
arbejdsgiverorganisationer, en 
repræsentant for kvindeorganisationer, en 
repræsentant for platformen til 
bekæmpelse af sort arbejde, en 
repræsentant for ekspertudvalget for 
udstationering af arbejdstagere og to 
repræsentanter for Kommissionen.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemmerne af gruppen af 
interesserede parter indstilles af deres 
respektive organisationer og udpeges af 
bestyrelsen. Bestyrelsen udpeger også 
suppleanter på samme vilkår som 
medlemmer, som automatisk afløser 
medlemmer, der er fraværende eller 
forhindret i at møde. I det omfang, det er 
muligt, sikres en passende kønsbalance 
samt relevant repræsentation af SMV'er.

5. Medlemmerne af gruppen af 
interesserede parter indstilles af deres 
respektive organisationer og udpeges af 
bestyrelsen. Bestyrelsen udpeger også 
suppleanter på samme vilkår som 
medlemmer, som automatisk afløser 
medlemmer, der er fraværende eller 
forhindret i at møde. Der sikres en 
passende kønsbalance samt relevant 
repræsentation af SMV'er.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 4 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den strategiske programmering baseres 
også på kønsspecifikke 
konsekvensanalyser og indikatorer.
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Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9 a. Budgettet vil blive opstillet under 
behørig hensyntagen til princippet om 
kønsbudgettering.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bestyrelsen udpeger den 
administrerende direktør på grundlag af en 
liste over kandidater, som Kommissionen 
foreslår, efter gennemførelsen af en åben 
og gennemsigtig udvælgelsesprocedure.

2. Bestyrelsen udpeger den 
administrerende direktør på grundlag af en 
liste over kandidater, som Kommissionen
foreslår, efter gennemførelsen af en åben 
og gennemsigtig udvælgelsesprocedure. 
Listen over kandidater sammensættes med 
ligevægt mellem kønnene.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis de udvalgte kandidater har lige 
kompetencer og kvalifikationer til 
stillingen, skal de kvindelige kandidater 
have prioritet.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest fem år efter den dato, der er 
omhandlet i artikel 51, og hvert femte år 
herefter evaluerer Kommissionen 
myndighedens resultater i forhold til dens 
mål, mandat og opgaver. Evalueringen skal 
navnlig omfatte det mulige behov for at 
ændre myndighedens mandat — og de 
finansielle virkninger af en sådan ændring 
— herunder ved hjælp af yderligere 
synergier og strømlining med agenturer, 
der er aktive på området for beskæftigelse 
og social- og arbejdsmarkedspolitik.

1. Senest fem år efter den dato, der er 
omhandlet i artikel 51, og hvert femte år 
herefter evaluerer Kommissionen 
myndighedens resultater i forhold til dens 
mål, mandat og opgaver. Evalueringen skal 
navnlig omfatte det mulige behov for at 
ændre myndighedens mandat – og de 
finansielle virkninger af en sådan ændring 
–herunder ved hjælp af yderligere 
synergier og strømlining med agenturer, 
der er aktive på området for beskæftigelse 
og social- og arbejdsmarkedspolitik. 
Evalueringen skal tage hensyn til 
kønsaspektet og indeholde et særligt 
kapitel om ligestilling mellem kønnene.
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