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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

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. 

(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. 
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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.

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

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 

(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 
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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.

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 
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 

40 Richtlijn 2014/54/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 april 2014 



PE623.716v03-00 6/30 AD\1164213NL.docx

NL

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).

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 
interne markt ("de IMI-verordening") (PB 
L 159 van 28.5.2014, blz. 11).

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 
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).
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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).

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 %) 
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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 
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, 

(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 
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 
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waarvoor de Commissie zelf zal blijven 
zorgen.

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 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 

(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 
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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.

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 
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 

(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 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 
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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.

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 
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 

(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, 
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 
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bevorderen. 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 
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), het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid (EIGE) 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).

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, 
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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.

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 
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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
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
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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

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)
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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

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-
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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
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
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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

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 Coördinatie van onderling afgestemde en 
gezamenlijke, genderresponsieve
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gezamenlijke inspecties 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.

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
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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

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



AD\1164213NL.docx 21/30 PE623.716v03-00

NL

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 
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. 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 

1. De Autoriteit beoordeelt risico’s en 
voert analysen uit, rekening houdend met 
genderindicatoren, met betrekking tot 
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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.

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

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



AD\1164213NL.docx 23/30 PE623.716v03-00

NL

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

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 c) het bevorderen van de uitwisseling 
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en de verspreiding van ervaringen en goede 
praktijken, met inbegrip van voorbeelden 
van samenwerking tussen de relevante 
nationale autoriteiten;

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 
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.



AD\1164213NL.docx 25/30 PE623.716v03-00

NL

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 
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 

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 
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tweederdemeerderheid van de 
stemgerechtigde leden van de raad van 
bestuur.

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 
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, een 
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
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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)

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 

2. De uitvoerend directeur wordt na 
een open en transparante selectieprocedure 
door de raad van bestuur benoemd uit een 
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lijst van door de Commissie voorgestelde 
kandidaten.

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 
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 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. In de evaluatie 
is de genderdimensie geïntegreerd en een 
hoofdstuk over gendergelijkheid 
opgenomen.
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