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KORT BEGRUNDELSE

Europa-Parlamentet har ved flere lejligheder understreget behovet for både at styrke kontrol, 
administrativt samarbejde og koordination mellem medlemsstaterne for aktivt at styrke 
udøvelsen af retten til fri bevægelighed og for at udvikle udveksling af bistand og oplysninger 
som led i bekæmpelsen af svig i forbindelse med udstationering af arbejdstagere og samtidig 
fremhævet betydningen af klare og gennemsigtige oplysninger til tjenesteudbydere og alle 
kategorier af arbejdstagere, herunder indehavere af det blå EU-kort, virksomhedsinternt 
udstationerede eller fastboende udlændinge samt deres familiemedlemmer. I denne 
forbindelse har Kommissionen foreslået, at der oprettes en europæisk 
arbejdsmarkedsmyndighed ("ELA") i form af et decentraliseret EU-agentur, som skal tage sig 
af udfordringerne i forbindelse med arbejdskraftmobilitet i EU og sikre, at de relevante EU-
regler håndhæves på en retfærdig, enkel og effektiv måde.

Arbejdskraftmobilitet i EU gavner enkeltpersoner, økonomier og samfund som helhed. Fri 
bevægelighed for arbejdstagere og fri udveksling af tjenesteydelser i Unionen afhænger af 
klare, retfærdige og effektivt håndhævede regler om arbejdskraftmobilitet på tværs af 
grænserne, også med tredjelandsstatsborgere.

Der er imidlertid stadig betænkeligheder med hensyn til overholdelse og virkningsfuld og 
effektiv håndhævelse af EU-reglerne, hvilket risikerer at skade tilliden til og retfærdigheden i 
det indre marked. Betænkelighederne er navnlig kommet til udtryk i forbindelse med mobile 
arbejdstagere, som er sårbare over for misbrug, eller hvis rettigheder tilsidesættes, samt 
virksomheder, der opererer i et usikkert eller uklart erhvervsklima og på ulige 
konkurrencevilkår. Formidling af ajourførte oplysninger og tjenester af høj kvalitet til 
borgerne om deres rettigheder og pligter i forbindelse med aktiviteter på tværs af grænserne 
bør koordineres på EU-plan for at sikre en sammenhængende, klar og effektiv tilgang. I denne 
henseende vil ELA blive pålagt en række operationelle opgaver, nemlig at formidle relevante 
oplysninger og tjenester til enkeltpersoner, arbejdsmarkedets parter og arbejdsgivere samt at 
støtte medlemsstaternes samarbejde og udveksling af informationer, samordnede og fælles 
inspektioner - et emne, som ligger ordføreren særligt på sinde - og at alarmere de kompetente 
myndigheder i tilfælde af overtrædelse af de grundlæggende rettigheder og menneskehandel 
med henblik på arbejdsmæssig udnyttelse. Der er ingen tvivl om, at migration til EU, i alle 
dens former, påvirker EU's arbejdsmarkeder.

Ordføreren støtter stærkt Kommissionens forslag om oprettelse af ELA.

Foreslåede ændringer

Eftersom myndigheden bør bidrage til en klar, retfærdig og effektiv håndhævelse af EU-
reglerne om arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne og koordinering af de sociale 
sikringsordninger, støtter ordføreren beskyttelsen og virkeliggørelsen af de grundlæggende 
rettigheder, der er omfattet af disse regler, såsom fri bevægelighed for personer og 
arbejdstagere, herunder indehavere af det blå EU-kort, virksomhedsinternt udstationerede 
eller fastboende udlændinge samt deres familiemedlemmer. Ordføreren støtter også udøvelsen 
af rettigheder på tværs af grænserne på området for retfærdige og rimelige arbejdsforhold, 
social sikring og sundhedsbeskyttelse, ikke-forskelsbehandling og bekæmpelse af 
menneskehandel med henblik på arbejdsmæssig udnyttelse.

Et andet aspekt, som ordføreren finder vigtigt, er problemet med sort arbejde. Til dette formål 
har ordføreren foreslået en ændring for at skabe en klar vision af, hvordan sort arbejde kan 
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bekæmpes, idet det ofte har en grænseoverskridende dimension og kan have alvorlige følger 
for de berørte arbejdstagere. Nogle sårbare grupper, f.eks. tredjelandsstatsborgere, er særligt 
udsatte for sort arbejde og den tilsidesættelse af grundlæggende arbejdstagerrettigheder, der er 
knyttet til det. ELA bør opretholde og videreudvikle den europæiske platform for forbedring 
af samarbejdet i forbindelse med imødegåelse af sort arbejde, som blev oprettet ved afgørelse 
(EU) 2016/344, og yderligere styrke EU-samarbejdet på dette område.

Efter ordførerens opfattelse er bestemmelserne om samarbejde med andre europæiske 
agenturer afgørende. Ordføreren opfordrer ELA til at etablere et effektivt samarbejde med 
Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og Den 
Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust) for så vidt angår 
bekæmpelse af organiseret kriminalitet. Med henblik på at bekæmpe menneskehandel – med 
særligt fokus på menneskehandel med henblik på arbejdsmæssig udnyttelse – bør ELA også 
samarbejde med de øvrige EU-agenturer inden for retlige og indre anliggender, navnlig FRA 
(Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder) og koordinatoren for bekæmpelse 
af menneskehandel.

For så vidt angår beskyttelse af personoplysninger finder bestemmelserne i forordning (EU) 
2016/679 (generel forordning om databeskyttelse) og forordning (EF) nr. 45/2001 anvendelse 
på behandling af personoplysninger i henhold til dette forslag. Ordføreren ønsker at sikre, at 
enhver behandling af personoplysninger i overensstemmelse med disse bestemmelser skal 
begrænses til, hvad der er nødvendigt og forholdsmæssigt. Oplysninger bør indsamles til 
udtrykkeligt angivne og legitime formål, og senere behandling heraf må ikke være uforenelig 
med disse formål, og ordføreren foreslår, at det præciseres, at myndigheden og 
Kommissionen bør anses for fælles kontrolmyndigheder for så vidt angår 
databeskyttelsesreglerne.

Et andet meget vigtigt aspekt for ordføreren er bekæmpelse af svig, og ordføreren ønsker 
klare henvisninger til anvendelse af Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske 
Anklagemyndighed ("EPPO") og inddragelsen af EPPO, hvor det er relevant, i 
efterforskninger vedrørende bekæmpelse af svig i forbindelse med ELA's arbejde.
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ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Den frie bevægelighed for 
arbejdstagere, etableringsfriheden og den 
frie udveksling af tjenesteydelser er 
grundlæggende principper for Unionens 
indre marked, som er knæsat i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF).

(1) Beskyttelse af sociale og 
arbejdsmæssige rettigheder, den frie 
bevægelighed for arbejdstagere, 
etableringsfriheden og den frie udveksling 
af tjenesteydelser er grundlæggende 
principper for Unionens indre marked, som 
er knæsat i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (TEUF).

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I henhold til artikel 3 i TEU skal 
Unionen arbejde for en social 
markedsøkonomi med høj 
konkurrenceevne, hvor der tilstræbes fuld 
beskæftigelse og sociale fremskridt, og 
fremme social retfærdighed og beskyttelse. 
Ifølge artikel 9 i TEUF skal Unionen ved 
fastlæggelsen og gennemførelsen af sine 
politikker og aktiviteter tage hensyn til de 
krav, der er knyttet til fremme af et højt 
beskæftigelsesniveau, sikring af passende 
social beskyttelse, bekæmpelse af social 
udstødelse samt et højt niveau for 
uddannelse, erhvervsuddannelse og 
beskyttelse af menneskers sundhed.

(2) I henhold til artikel 3 i TEU skal 
Unionen arbejde for en social 
markedsøkonomi med høj 
konkurrenceevne, hvor der tilstræbes fuld 
beskæftigelse og sociale fremskridt, 
fremme social retfærdighed og 
beskyttelse, bekæmpe social udstødelse og 
forskelsbehandling og fremme social 
retfærdighed og beskyttelse, ligestilling 
mellem mænd og kvinder, solidaritet 
mellem generationerne og beskyttelse af 
barnets rettigheder samt fremme 
økonomisk, social og territorial 
samhørighed og solidaritet mellem 
medlemsstaterne. Ifølge artikel 9 i TEUF 
skal Unionen ved fastlæggelsen og 
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gennemførelsen af sine politikker og 
aktiviteter tage hensyn til de krav, der er 
knyttet til fremme af et højt 
beskæftigelsesniveau, sikring af passende 
social beskyttelse, bekæmpelse af social 
udstødelse samt et højt niveau for 
uddannelse, erhvervsuddannelse og 
beskyttelse af menneskers sundhed.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Den Europæiske Unions charter 
om grundlæggende rettigheder fastsætter 
retten til fri bevægelighed for personer og 
arbejdstagere i artikel 15 og 45, retten til 
ikke-forskelsbehandling i artikel 21, 
retten til arbejdsformidling i artikel 29, 
friheden til at oprette og drive egen 
virksomhed i artikel 16 og retfærdige og 
rimelige arbejdsforhold, social sikring og 
sundhedsbeskyttelse i artikel 31, 34 og 35.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2b) Der hersker fortsat bekymring 
over eksisterende hindringer for den frie 
bevægelighed, adgangen til beskæftigelse, 
adgangen til social sikring og 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet på det indre marked.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 2 c (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2c) Den Europæiske Revisionsrets 
særberetning om arbejdskraftens frie 
bevægelighed med titlen "Arbejdskraftens 
frie bevægelighed - den grundlæggende 
frihed er sikret, men en bedre målretning 
af EU-midlerne ville støtte 
arbejdskraftens mobilitet" indeholdt 
anbefalinger til Kommissionen om at øge 
bevidstheden om værktøjerne vedrørende 
formidling af
oplysninger om arbejdstageres frie 
bevægelighed og om indberetning af 
forskelsbehandling samt at gøre bedre 
brug af tilgængelige oplysninger for at 
identificere de forskellige former med 
henblik på at identificere typer af 
forskelsbehandling.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 2 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2d) Grov udnyttelse af arbejdskraft 
finder sted i mange økonomiske sektorer i 
EU og påvirker forskellige grupper af 
grænsearbejdere, både EU-borgere og 
tredjelandsstatsborgere. Som den 
Europæiske Unions Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder anbefaler i 
sin rapport med titlen "Grov udnyttelse af 
arbejdskraft: arbejdstagere, der migrerer 
inden for eller til Den Europæiske 
Union" fra 2015 bør en sådan praksis 
tages op til behandling, bl.a. gennem et 
omfattende
system med kontroller af 
arbejdsforholdene.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Den europæiske søjle for sociale 
rettigheder understreger, at alle har ret til 
rettidig og skræddersyet bistand til at 
forbedre udsigterne til beskæftigelse eller 
selvstændig virksomhed, understreger, at 
alle har ret til at overføre social 
beskyttelse og ret til uddannelse ved 
erhvervsskift, understreger, at har ret til 
videreuddannelse, en læreplads, et 
praktikophold eller et seriøst jobtilbud, og 
understreger, at arbejdsløse har ret til 
personlig, vedvarende og konsekvent 
støtte.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen er som beskrevet i deres 
fælles erklæring om lovgivningsmæssige 
prioriteter for 2018-2019 fast besluttet på 
at træffe foranstaltninger for at styrke den 
sociale dimension af Unionen ved at 
arbejde på at forbedre koordineringen af de 
sociale sikringsordninger36, ved at beskytte 
arbejdstagerne mod sundhedsrisici på 
arbejdspladsen37, ved at sikre en retfærdig 
behandling af alle i EU's arbejdsmarked 
gennem en modernisering af reglerne om 
udstationering af arbejdstagere38 og ved 
yderligere at forbedre håndhævelse af EU-
lovgivningen på tværs af grænserne.

(4) Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen er som beskrevet i deres 
fælles erklæring om lovgivningsmæssige 
prioriteter for 2018-2019 fast besluttet på 
at træffe foranstaltninger for at styrke den 
sociale dimension af Unionen ved at 
arbejde på at forbedre koordineringen af de 
sociale sikringsordninger36, ved at beskytte 
alle arbejdstagere mod sundhedsrisici på 
arbejdspladsen37, ved at sikre en retfærdig 
behandling af alle i EU's arbejdsmarked 
gennem en modernisering af reglerne om 
udstationering af arbejdstagere38 og ved 
yderligere at forbedre håndhævelse af EU-
lovgivningen på tværs af grænserne.

_________________ _________________

36 Forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om ændring af 
forordning (EF) nr. 883/2004 om 
koordinering af de sociale 
sikringsordninger og af forordning (EF) 
nr. 987/2009 om de nærmere regler til 
gennemførelse af forordning (EF) 

36 Forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om ændring af 
forordning (EF) nr. 883/2004 om 
koordinering af de sociale 
sikringsordninger og af forordning (EF) 
nr. 987/2009 om de nærmere regler til 
gennemførelse af forordning (EF)
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nr. 883/2004 (COM(2016) 815 final). nr. 883/2004 (COM(2016) 815 final).

37 Forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om ændring af direktiv 
2004/37/EF om beskyttelse af 
arbejdstagerne mod risici for under 
arbejdet at være udsat for 
kræftfremkaldende stoffer og mutagener 
(COM(2017) 11 final).

37 Forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om ændring af direktiv 
2004/37/EF om beskyttelse af 
arbejdstagerne mod risici for under 
arbejdet at være udsat for 
kræftfremkaldende stoffer og mutagener 
(COM(2017) 11 final).

38 Forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF 
af 16. december 1996 om udstationering af 
arbejdstagere som led i udveksling af 
tjenesteydelser (COM(2016) 128 final).

38 Forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om ændring af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF 
af 16. december 1996 om udstationering af 
arbejdstagere som led i udveksling af 
tjenesteydelser (COM(2016) 128 final).

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Der bør oprettes en europæisk 
arbejdsmarkedsmyndighed 
("myndigheden"), der skal bidrage til at 
styrke retfærdigheden i og tilliden til det
indre marked. Med henblik herpå bør 
myndigheden støtte medlemsstaternes og 
Kommissionens bestræbelser for at fremme 
enkeltpersoners og arbejdsgiveres adgang 
til oplysninger om deres rettigheder og 
pligter samt til relevante tjenester i 
forbindelse med arbejdskraftmobilitet på 
tværs af grænserne, støtte overholdelse af 
reglerne og samarbejde mellem 
medlemsstaterne for at sikre effektiv 
anvendelse af EU-lovgivningen på disse 
områder og mægle og lette en løsning i 
tilfælde af tvister på tværs af grænserne 
eller forstyrrelser på arbejdsmarkedet.

(5) Der bør oprettes en europæisk 
arbejdsmarkedsmyndighed 
("myndigheden"), der skal bidrage til at 
fremme arbejdskraftens mobilitet på tværs 
af grænserne, styrke retfærdigheden i og 
tilliden til det indre marked og sikre lige 
adgang til beskæftigelse og social sikring 
for mobile borgere, samtidig forbedre 
beskyttelsen af arbejdstagerrettigheder og 
hjælpe med at bekæmpe arbejdsløshed 
under overholdelse af proportionalitets-
og nærhedsprincippet. Med henblik herpå 
bør myndigheden støtte medlemsstaternes 
og Kommissionens bestræbelser for at 
fremme enkeltpersoners og arbejdsgiveres 
adgang til oplysninger om deres rettigheder 
og pligter samt til relevante tjenester i 
forbindelse med arbejdskraftmobilitet på 
tværs af grænserne, støtte overholdelse af 
reglerne og samarbejde mellem 
medlemsstaterne for at sikre effektiv 
anvendelse af EU-lovgivningen på disse 
områder og mægle og lette en løsning i 
tilfælde af tvister på tværs af grænserne 
eller forstyrrelser på arbejdsmarkedet.
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Ændringsforslag 10

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 
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.

(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 
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- eller sundheds- og 
sikkerhedsregler, bør den være i stand til at 
indberette dem og samarbejde effektivt og 
uden ophold om disse spørgsmål med 
Kommissionen, kompetente EU-organer og 
nationale myndigheder, hvor det er 
relevant.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Sort arbejde har ofte en 
grænseoverskridende dimension og kan 
have alvorlige implikationer for de berørte 
arbejdstagere. Nogle sårbare grupper, 
f.eks. tredjelandsstatsborgere, er særligt 
udsatte for sort arbejde og den 
tilsidesættelse af grundlæggende 
arbejdstagerrettigheder, der er knyttet til 
det. Myndigheden bør opretholde og 
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videreudvikle den europæiske platform 
for forbedring af samarbejdet i 
forbindelse med imødegåelse af sort 
arbejde, som blev oprettet ved Europa-
Parlamentets og Rådets afgørelse (EU)
2016/344, og bør yderligere styrke EU-
samarbejdet på dette område.

Ændringsforslag 12

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/EF 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 
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.

(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 
bidrage til effektiv 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.

_________________ _________________

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 

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 
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27.5.2011, s 1). 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 
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).

41 Europa-Parlamentets og Rådets 
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 

46 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1231/2010 af 24. 
november 2010 om udvidelse af forordning 
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(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).

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

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

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) De enkeltpersoner, der er omfattet 
af myndighedens aktiviteter, bør være 
personer, som er underlagt EU-
lovgivningen inden for denne forordnings 
anvendelsesområde, herunder 
arbejdstagere, selvstændige, jobsøgende og 
ikke-erhvervsaktive personer; dette bør 
omfatte både EU-borgere og 
tredjelandsstatsborgere, der har lovligt 
ophold i Unionen, såsom udstationerede 
arbejdstagere, indehavere af det blå EU-
kort, virksomhedsinternt udstationerede 
eller fastboende udlændinge samt deres 
familiemedlemmer.

(9) De enkeltpersoner, der er omfattet 
af myndighedens aktiviteter, bør være både 
EU-borgere og tredjelandsstatsborgere, 
som er underlagt EU-lovgivningen inden 
for denne forordnings anvendelsesområde, 
herunder arbejdstagere, selvstændige, 
jobsøgende og ikke-erhvervsaktive 
personer i forbindelse med mobilitet på 
tværs af Unionens grænser;

Ændringsforslag 14
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Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9 a) Med henblik på gradvist at indføre 
et område med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed som fastsat i traktaterne er 
der vedtaget EU-retsakter til at regulere 
indrejse-, opholds- og 
ansættelsesbetingelser for visse kategorier 
af tredjelandsstatsborgere, herunder 
indehavere af det blå EU-kort, jf. Rådets 
direktiv 2009/50/EC1a, virksomhedsinternt 
udstationerede, jf. Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2014/66/EU1b eller 
fastboende udlændinge, jf. Rådets direktiv 
2003/109/EF1c samt deres 
familiemedlemmer, og om sanktioner og 
foranstaltninger mod arbejdsgivere, der 
beskæftiger tredjelandsstatsborgere med 
ulovligt ophold, jf. Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2009/52/EF1d. De 
grænseoverskridende aspekter af 
anvendelsen af denne lovgivning bør være 
omfattet af myndighedens beføjelser.

__________________

1a Rådets direktiv 2009/50/EF af 25. maj 
2009 om indrejse- og opholdsbetingelser 
for tredjelandsstatsborgere med henblik 
på højt kvalificeret beskæftigelse (EUT L 
155 af 18.6.2009, s. 17).

1b Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2014/66/EU af 15. maj 2014 om 
indrejse- og opholdsbetingelser for 
virksomhedsinternt udstationerede 
tredjelandsstatsborgere (EUT L 157 af 
27.5.2014, s. 1).

1c Rådets direktiv 2003/109/EF af 25. 
november 2003 om 
tredjelandsstatsborgeres status som 
fastboende udlænding (EUT L 16 af 
23.1.2004, s. 44).

1d Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/52/EF af 18. juni 2009 om 
minimumsstandarder for sanktioner og 
foranstaltninger over for arbejdsgivere, 
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der beskæftiger tredjelandsstatsborgere 
med ulovligt ophold (EUT L 168 af 
30.6.2009, s. 24).

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Oprettelsen af myndigheden bør 
ikke skabe nye rettigheder og pligter for 
enkeltpersoner eller arbejdsgivere, 
herunder økonomiske aktører eller 
nonprofitorganisationer, da myndighedens 
aktiviteter bør omfatte dem, for så vidt som 
de er omfattet af EU-lovgivningen inden 
for denne forordnings anvendelsesområde.

(10) Oprettelsen af myndigheden bør 
ikke skabe nye rettigheder og pligter for 
enkeltpersoner eller arbejdsgivere, 
herunder økonomiske aktører eller 
nonprofitorganisationer, da myndighedens 
aktiviteter bør omfatte dem, for så vidt som 
de er omfattet af EU-lovgivningen inden 
for denne forordnings anvendelsesområde. 
Samtidig bør det tjene til at overholde og 
gennemføre eksisterende rettigheder og 
pligter i overensstemmelse med EU-retten 
og internationale arbejdsstandarder.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Med henblik på en retfærdig, enkel 
og effektiv anvendelse af EU-lovgivningen 
bør myndigheden støtte samarbejde og 
rettidig udveksling af oplysninger 
medlemsstaterne imellem. Sammen med 
andet personale bør nationale 
forbindelsesofficerer, der arbejder i 
myndigheden, støtte medlemsstaternes 
overholdelse af samarbejdsforpligtelserne, 
fremskynde udvekslingen mellem dem ved 
hjælp af procedurer til at nedbringe 
forsinkelser og sikre forbindelser med 
andre nationale forbindelseskontorer, 
organer og kontaktpunkter, der er oprettet i 
henhold til EU-lovgivningen. 
Myndigheden bør tilskynde til brug af 

(13) Med henblik på en retfærdig, enkel 
og effektiv anvendelse af EU-lovgivningen 
bør myndigheden støtte samarbejde og 
rettidig udveksling af oplysninger 
medlemsstaterne imellem. Sammen med 
andet personale bør nationale 
forbindelsesofficerer, der arbejder i 
myndigheden, støtte medlemsstaternes 
overholdelse af samarbejdsforpligtelserne, 
fremskynde udvekslingen mellem dem ved 
hjælp af procedurer til at nedbringe 
forsinkelser og sikre forbindelser med 
andre nationale forbindelseskontorer, 
organer og kontaktpunkter, der er oprettet i 
henhold til EU-lovgivningen. 
Myndigheden bør tilskynde til brug af 
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innovative tilgange til effektivt og 
vellfungerende samarbejde på tværs af 
grænserne, herunder elektroniske 
dataudvekslingsværktøjer som systemet til 
elektronisk udveksling af oplysninger 
vedrørende socialsikring (EESSI-systemet) 
og informationssystemet for det indre 
marked (IMI-systemet) og bør bidrage til at 
fremme digitaliseringsprocedurer og 
forbedre de IT-værktøjer, der anvendes til 
udveksling af meddelelser de nationale 
myndigheder imellem.

innovative tilgange til effektivt og 
vellfungerende samarbejde på tværs af 
grænserne, herunder elektroniske 
dataudvekslingsværktøjer som systemet til 
elektronisk udveksling af oplysninger 
vedrørende socialsikring (EESSI-systemet) 
og informationssystemet for det indre 
marked (IMI-systemet) og bør bidrage til at 
fremme digitaliseringsprocedurer og 
forbedre de IT-værktøjer, der anvendes til 
udveksling af meddelelser de nationale 
myndigheder imellem. Udveksling af 
oplysninger, navnlig af 
socialsikringsoplysninger, bør tage højde 
for cyberkriminalitet og 
sikkerhedsaspekter og bør underlægges 
strenge bestemmelser.

Ændringsforslag 17

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 

(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 og 
arbejdsmarkedsparter 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 
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inspektioner i henhold til national 
lovgivning.

resultaterne af de samordnede og fælles 
inspektioner i henhold til national 
lovgivning.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 15

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. 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 under overholdelse af 
databeskyttelsesreglerne og under 
hensyntagen til 
cybersikkerhedsrisici. Dette medfører ikke 
indførelse af nye rapporteringsforpligtelser 
for medlemsstaterne.
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Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Myndigheden bør udgøre en 
platform for bilæggelse af tvister 
medlemsstaterne imellem i forbindelse 
med anvendelsen af den EU-lovgivning, 
som falder inden for dens ansvarområde. 
Den bør bygge på den dialog og de 
forligsprocedurer, der på nuværende 
tidspunkt er på plads på området for 
koordinering af de sociale 
sikringsordninger, som er værdsat af 
medlemsstaterne60, og hvis betydning er 
anerkendt af Domstolen61. 
Medlemsstaterne bør være i stand til at 
henvise sager til myndigheden til mægling 
i henhold til standardprocedurer, der 
iværksættes med henblik herpå. 
Myndigheden bør kun behandle tvister 
mellem medlemsstaterne, hvorimod 
enkeltpersoner og arbejdsgivere, som står 
over for vanskeligheder med hensyn til at 
udøve deres EU-rettigheder, fortsat bør 
råde over de nationale tjenester og EU-
tjenester, der er beregnet til at håndtere 
disse sager som f.eks. SOLVIT-nettet, som 
myndigheden bør henvise sådanne sager 
til. SOLVIT-nettet bør også kunne henvise 
til myndigheden i tilfælde, hvor problemet 
ikke kan løses på grund af forskelligheder 
nationale myndigheder imellem.

(17) Myndigheden bør udgøre en 
platform for bilæggelse af tvister 
medlemsstaterne imellem i forbindelse 
med anvendelsen af den EU-lovgivning, 
som falder inden for dens ansvarområde. 
Den bør bygge på den demokratiske dialog 
og de forligsprocedurer, der på nuværende 
tidspunkt er på plads på området for 
koordinering af de sociale 
sikringsordninger, som er værdsat af 
medlemsstaterne60, og hvis betydning er 
anerkendt af Domstolen61. 
Medlemsstaterne bør være i stand til at 
henvise sager til myndigheden til mægling 
i henhold til standardprocedurer, der 
iværksættes med henblik herpå. 
Myndigheden bør kun behandle tvister 
mellem medlemsstaterne, hvorimod 
enkeltpersoner og arbejdsgivere, som står 
over for vanskeligheder med hensyn til at 
udøve deres EU-rettigheder, fortsat bør 
råde over de nationale tjenester og EU-
tjenester, der er beregnet til at håndtere 
disse sager som f.eks. SOLVIT-nettet, som 
myndigheden bør henvise sådanne sager 
til. SOLVIT-nettet bør også kunne henvise 
til myndigheden i tilfælde, hvor problemet 
ikke kan løses på grund af forskelligheder 
nationale myndigheder imellem.

_________________ _________________

60 Rådets delvise generelle indstilling af 26. 
oktober 2017 om forslag til forordning om 
ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 
om koordinering af de sociale 
sikringsordninger og af forordning (EF) 
nr. 987/2009 om de nærmere regler til 
gennemførelse af forordning (EF) 
nr. 883/2004 13645/1/17.

60 Rådets delvise generelle indstilling af 26. 
oktober 2017 om forslag til forordning om 
ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 
om koordinering af de sociale 
sikringsordninger og af forordning (EF) 
nr. 987/2009 om de nærmere regler til 
gennemførelse af forordning (EF) 
nr. 883/2004 13645/1/17.

61 Sag C-236/88, EU:C:1990:303, præmis 
17; sag C-202/97, EU:C:2000:75, præmis 
57-58; sag C-178/97, EU:C:2000:169,

61 Sag C-236/88, EU:C:1990:303, præmis 
17; sag C-202/97, EU:C:2000:75, præmis 
57-58; sag C-178/97, EU:C:2000:169, 



AD\1166967DA.docx 19/38 PE623.868v01-00

DA

præmis 44-45; sag C-2/05, EU:C:2006:69, 
præmis 28-29; sag C-12/14, 
EU:C:2016:135, præmis 39-41; sag C-
359/16, EU:C:2018:63, præmis 44-45;

præmis 44-45; sag C-2/05, EU:C:2006:69, 
præmis 28-29; sag C-12/14, 
EU:C:2016:135, præmis 39-41; sag C-
359/16, EU:C:2018:63, præmis 44-45.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Medlemsstaterne og Kommissionen 
bør være repræsenteret i en bestyrelse for 
at sikre, at myndigheden fungerer effektivt. 
Sammensætningen af bestyrelsen, herunder 
valget af formand og næstformand, bør 
overholde principperne om kønsbalance, 
erfaring og kvalifikationer. Bestyrelsen bør 
for at sikre, at myndigheden er effektiv og 
velfungerende, navnlig vedtage det årlige 
arbejdsprogram, varetage sine opgaver i 
forbindelse med myndighedens budget, 
vedtage de finansielle regler, som finder 
anvendelse på myndigheden, udpege en 
administrerende direktør og fastlægge 
procedurer for den administrerende
direktørs beslutningstagning vedrørende 
myndighedens operationelle opgaver. 
Repræsentanter fra andre lande end EU-
medlemsstater, som anvender EU-
lovgivningen inden for myndighedens 
ansvarsområde, kan deltage i bestyrelsens 
møder som observatører.

(21) Medlemsstaterne, 
arbejdsmarkedsparter, Europa-
Parlamentet og Kommissionen bør være 
repræsenteret i en bestyrelse for at sikre, at 
myndigheden fungerer effektivt. 
Sammensætningen af bestyrelsen, herunder 
valget af formand og næstformand, bør 
overholde principperne om kønsbalance, 
erfaring og kvalifikationer. Bestyrelsen bør 
for at sikre, at myndigheden er effektiv og 
velfungerende, navnlig vedtage det årlige 
arbejdsprogram, varetage sine opgaver i 
forbindelse med myndighedens budget, 
vedtage de finansielle regler, som finder 
anvendelse på myndigheden, udpege en 
administrerende direktør og fastlægge 
procedurer for den administrerende 
direktørs beslutningstagning vedrørende 
myndighedens operationelle opgaver. 
Repræsentanter fra andre lande end EU-
medlemsstater, som anvender EU-
lovgivningen inden for myndighedens og 
ILO's ansvarsområde, kan deltage i 
bestyrelsens møder som observatører.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Myndigheden bør basere sig direkte 
på relevante interesserede parters 
ekspertise på de områder, der falder ind 

(23) Myndigheden bør basere sig direkte 
på relevante interesserede parters 
ekspertise på de områder, der falder ind 
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under dens ansvarsområde, gennem en 
særlig gruppe af interesserede parter. 
Medlemmerne bør være repræsentanter for 
arbejdsmarkedets parter på EU-plan. 
Gruppen af interesserede parter tager i 
udførelsen af sit hverv behørigt hensyn til 
udtalelser fra og trækker på ekspertviden 
fra Det Rådgivende Udvalg for 
Koordinering af Sociale Sikringsordninger, 
der er nedsat ved forordning (EF) nr. 
883/2004, og det rådgivende udvalg for 
arbejdskraftens frie bevægelighed, der er 
nedsat i henhold til forordning (EU) nr. 
492/2011.

under dens ansvarsområde, gennem en 
særlig gruppe af interesserede parter. 
Medlemmerne bør være repræsentanter for 
arbejdsmarkedets parter på EU-plan, ILO 
og relevante civilsamfundsorganisationer. 
Gruppen af interesserede parter tager i 
udførelsen af sit hverv behørigt hensyn til 
udtalelser fra og trækker på ekspertviden 
fra Det Rådgivende Udvalg for 
Koordinering af Sociale Sikringsordninger, 
der er nedsat ved forordning (EF) nr. 
883/2004, og det rådgivende udvalg for 
arbejdskraftens frie bevægelighed, der er 
nedsat i henhold til forordning (EU) nr. 
492/2011.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Behandling af personoplysninger 
inden for rammerne af denne forordning 
bør ske i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/67964 eller Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 45/200165, alt 
efter hvad der er relevant. Dette omfatter 
indførelse af de fornødne tekniske og 
organisatoriske foranstaltninger til at 
opfylde de forpligtelser, der følger af disse 
forordninger, navnlig forpligtelserne 
vedrørende lovlig behandling af 
oplysninger, behandlingssikkerheden, 
oplysningspligten og de registreredes 
rettigheder.

(25) Enhver behandling af 
personoplysninger, der foretages af 
myndigheden inden for rammerne af denne 
forordning, bør ske i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2018/,,,1a. Enhver 
behandling af personoplysninger, der 
foretages af medlemsstater inden for 
rammerne af denne forordning, navnlig i 
forbindelse med samordnede eller fælles 
inspektioner, bør ske i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/6791b. I tilfælde, 
hvor behandlingen af personoplysninger er 
nødvendig, først og fremmest med henblik 
på at forebygge, efterforske, afsløre eller 
retsforfølge straffelovsovertrædelser eller 
fuldbyrde strafferetlige sanktioner, navnlig 
i forbindelse med samordnede eller fælles 
inspektioner, der afdækker 
uregelmæssigheder af strafferetlig art som 
udnyttelse af arbejdskraft eller 
menneskehandel, skal behandlingen af 
sådanne personoplysninger ske i 
overensstemmelse med Europa-
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Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 
2016/6801c. Myndigheden bør indføre de 
fornødne tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger til at opfylde de 
forpligtelser, der følger af disse 
forordninger, navnlig forpligtelserne 
vedrørende lovlig behandling af 
oplysninger, behandlingssikkerheden, 
oplysningspligten og de registreredes 
rettigheder.

_________________ _________________

1a Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om beskyttelse af fysiske 
personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger i Unionens institutioner, 
organer, kontorer og agenturer og om fri 
udveksling af sådanne oplysninger og om 
ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 
og afgørelse nr. 1247/2002/EF (EFT L ...
af ...).

1b Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

1c Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2016/680 af 27. april 2016 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med kompetente myndigheders 
behandling af personoplysninger med 
henblik på at forebygge, efterforske, 
afsløre eller retsforfølge strafbare 
handlinger eller fuldbyrde strafferetlige 
sanktioner og om fri udveksling af sådanne 
oplysninger og om ophævelse af Rådets 
rammeafgørelse 2008/977/RIA (EUT L 
119 af 4.5.2016, s. 89).

64 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
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direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

65 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. 
december 2000 om beskyttelse af fysiske 
personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger i 
fællesskabsinstitutionerne og -organerne og 
om fri udveksling af sådanne oplysninger 
(EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

Ændringsforslag 23

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) og Det Europæiske 
Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF).

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 30 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30 a) Myndigheden bør også etablere et 
effektivt samarbejde med Den Europæiske 
Unions Agentur for 
Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) 
og Den Europæiske Unions Agentur for 
Strafferetligt Samarbejde (Eurojust), 
inden for rammerne af deres respektive 
beføjelser, om bekæmpelse af organiseret 
kriminalitet og, for så vidt som den 
organiserede kriminalitet er forbundet 
med svig mod EU-budgettet, Den 
Europæiske Anklagemyndighed (EPPO). 
Med henblik på at bekæmpe 
menneskehandel, med særligt fokus på 
menneskehandel med henblik på 
arbejdsmæssig udnyttelse, bør 
myndigheden også, hvor det er 
hensigtsmæssigt, samarbejde med de 
øvrige EU-agenturer inden for retlige og 
indre anliggender (som f.eks. Det 
Europæiske Agentur for Grundlæggende 
Rettigheder (FRA), Det Europæiske 
Asylstøttekontor (EASO), Det Europæiske 
Agentur for den Operationelle 
Forvaltning af Store IT-Systemer inden 
for Området med Frihed, Sikkerhed og 
Retfærdighed (eu-LISA), Det Europæiske 
Overvågningscenter for narkotika og 
narkotikamisbrug (EMCDDA), 
Ligestillingsinstituttet (EIGE), Det 
Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning (Frontex), Den 
Europæiske Unions Agentur for 
Uddannelse inden for Retshåndhævelse 
(CEPOL)) og EU-koordinatoren for 
bekæmpelse af menneskehandel.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Målene for denne forordning om at (36) Målene for denne forordning om at 
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støtte den frie bevægelighed for 
arbejdstagere og tjenesteydelser og bidrage 
til at styrke retfærdigheden i det indre 
marked kan ikke i tilstrækkelig grad 
opfyldes af medlemsstaterne uden 
koordinering og kan derfor på grund af 
disse aktiviteters grænseoverskridende 
karakter og behovet for øget samarbejde 
medlemsstaterne imellem bedre nås på EU-
plan; Unionen kan derfor træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union.. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet går denne 
forordning ikke videre, end hvad der er 
nødvendigt for nå disse mål.

støtte den frie bevægelighed for 
arbejdstagere og tjenesteydelser og bidrage 
til at styrke den sociale retfærdighed i det 
indre marked kan ikke i tilstrækkelig grad 
opfyldes af medlemsstaterne uden 
koordinering og kan derfor på grund af 
disse aktiviteters grænseoverskridende 
karakter og behovet for øget samarbejde 
medlemsstaterne imellem bedre nås på EU-
plan; Unionen kan derfor træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 
om Den Europæiske Union. I 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet går denne 
forordning ikke videre, end hvad der er 
nødvendigt for nå disse mål.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Nærværende forordning respekterer 
de grundlæggende rettigheder og 
overholder de principper, som navnlig 
anerkendes i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder, som 
omhandlet i artikel 6 i traktaten om Den 
Europæiske Union —

(37) Nærværende forordning respekterer 
de grundlæggende rettigheder og 
overholder de principper, som navnlig 
anerkendes i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder, som 
omhandlet i artikel 6 i traktaten om Den 
Europæiske Union — Den tager også 
hensyn til den europæiske søjle for sociale 
rettigheder

Ændringsforslag 27

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) at lette identifikationen af 
hindringer for den frie bevægelighed samt 
adgangen til beskæftigelse og social 
sikring på det indre marked



AD\1166967DA.docx 25/38 PE623.868v01-00

DA

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) at koordinere foranstaltninger til 
forbedring af den frie bevægelighed, et 
EU-dækkende retfærdigt arbejdsmarked 
og anstændige arbejdsvilkår samt 
passende social beskyttelse for alle 
arbejdstagere og deres familiemedlemmer.

Ændringsforslag 29

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, arbejdsmarkedets parter
og arbejdsgivere om rettigheder og pligter i 
grænseoverskridende situationer samt 
adgang til arbejdskraftmobilitetstjenester 
på tværs af grænserne, jf. artikel 6 og 7

Begrundelse

Artikel 5 i 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 
fastsætter, at "Medlemsstaterne fremmer en dialog med arbejdsmarkedets parter og med 
relevante ikkestatslige organisationer, som i overensstemmelse med national ret eller praksis 
har en legitim interesse i at bidrage til bekæmpelsen af uberettigede begrænsninger i og 
hindringer for retten til fri bevægelighed og forskelsbehandling på grundlag af nationalitet 
for EU-arbejdstagere og deres familiemedlemmer med henblik på at fremme princippet om 
ligebehandling". Se også betragtning 23 til samme direktiv.

Ændringsforslag 30

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

risikovurderinger af spørgsmål vedrørende 
arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne
og hindringer for den frie bevægelighed 
for arbejdstagere og tjenesteydelser, jf. 
artikel 11

Ændringsforslag 31

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) at tilvejebringe 
kapacitetsopbygning til medlemsstaterne 
for så vidt angår målrettede inspektioner, 
med henblik på at identificere og 
sanktionere alvorlige former for 
udnyttelse af arbejdskraft

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden forbedrer tilgængeligheden 
og kvaliteten af og adgangen til de 
oplysninger, der tilbydes enkeltpersoner og 
arbejdsgivere, for at lette 
arbejdskraftmobiliteten i hele Unionen, i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2016/589 om Eures og forordning [fælles 
digital portal — COM(2017) 256 final]. 
Myndigheden pålægges med henblik 
herpå:

Myndigheden forbedrer tilgængeligheden 
og kvaliteten af og adgangen til de 
oplysninger, der tilbydes enkeltpersoner, 
arbejdsmarkedets parter og arbejdsgivere, 
for at lette arbejdskraftmobiliteten i hele 
Unionen, i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2016/589 om Eures og 
forordning [fælles digital portal —
COM(2017) 256 final]. Myndigheden 
pålægges med henblik herpå:

Ændringsforslag 33

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at give relevante oplysninger til c) at give relevante oplysninger til 
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arbejdsgiverne om arbejdsretlige regler og 
leve- og arbejdsvilkår for arbejdstagere i 
forbindelse med arbejdskraftmobilitet på 
tværs af grænserne, herunder 
udstationerede arbejdstagere,

enkeltpersoner, arbejdsmarkedets parter 
og arbejdsgiverne om arbejdsretlige regler 
og leve- og arbejdsvilkår for arbejdstagere 
i forbindelse med arbejdskraftmobilitet på 
tværs af grænserne, herunder 
udstationerede arbejdstagere, indehavere 
af det blå EU-kort, virksomhedsinternt 
udstationerede eller fastboende 
udlændinge samt deres familiemedlemmer

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) at registrere klager fra 
arbejdstagere og arbejdsgivere om 
påståede overtrædelser af arbejdstagernes 
ret til fri bevægelighed samt af retten til 
etableringsfrihed og fri udveksling af 
tjenesteydelser på det indre marked og at 
fremlægge forslag for medlemsstaternes 
kompetente myndigheder og 
Kommissionen til løsning af disse 
problemer

Ændringsforslag 35

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at bistå medlemsstaterne med at 
opfylde forpligtelserne vedrørende adgang 
til og formidling af oplysninger om 
arbejdskraftens frie bevægelighed, jf. 
artikel 6 i direktiv 2014/54/EU, og om 
udstationering af arbejdstagere, jf. artikel 5 
i direktiv 2014/67/EU

d) at bistå medlemsstaterne med at 
opfylde forpligtelserne vedrørende adgang 
til og formidling af oplysninger om 
arbejdskraftens frie bevægelighed, jf. 
artikel 6 i direktiv 2014/54/EU, og om 
udstationering af arbejdstagere, jf. artikel 5 
i direktiv 2014/67/EU og de relevante 
bestemmelser i EU's lovgivning om lovlig 
migration

Ændringsforslag 36



PE623.868v01-00 28/38 AD\1166967DA.docx

DA

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) at bistå medlemsstaterne med at 
strømline formidlingen af oplysninger og 
tjenester til enkeltpersoner og 
arbejdsgivere om mobilitet på tværs af 
grænserne på frivillig basis, samtidig med 
at medlemsstaternes beføjelser respekteres 
fuldt ud.

f) at bistå medlemsstaterne med at 
strømline formidlingen af oplysninger og 
tjenester til enkeltpersoner, 
arbejdsmarkedets parter og arbejdsgivere 
om mobilitet på tværs af grænserne på 
frivillig basis, samtidig med at 
medlemsstaternes beføjelser og de 
grundlæggende rettigheder respekteres 
fuldt ud.

Ændringsforslag 37

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. 
Myndigheden pålægges med henblik 
herpå:

1. Uden overlapning med allerede 
eksisterende ordninger står myndigheden, 
hvor det er hensigtsmæssigt, til rådighed
for at lette arbejdskraftmobiliteten i hele 
EU. Myndigheden pålægges med henblik 
herpå:

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
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 

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 og Kommissionen anses for 
fælles kontrolmyndigheder som 
omhandlet i artikel 28 i forordning (EU)
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aktivitet fuldt ud er i overensstemmelse 
med kravene i den gældende 
databeskyttelseslovgivning, herunder 
kravet om at udpege en 
databeskyttelsesansvarlig i 
overensstemmelse med artikel 37.

nr. 2018/.... De sikrer, 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.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden letter samarbejdet 
medlemsstaterne imellem og bidrager til 
deres faktiske overholdelse af 
samarbejdsforpligtelserne, herunder 
vedrørende udveksling af oplysninger, som 
fastsat i EU-lovgivningen inden for 
rammerne af myndighedens beføjelser.

Myndigheden letter samarbejdet 
medlemsstaterne imellem og bidrager til 
deres faktiske overholdelse af 
samarbejdsforpligtelserne, herunder 
vedrørende udveksling af oplysninger, som 
fastsat i EU-lovgivningen inden for 
rammerne af myndighedens beføjelser, 
samtidig med at beskyttelsen af 
personoplysninger og de grundlæggende 
rettigheder respekteres fuldt ud.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Myndigheden bistår Den 
Administrative Kommission for 
Koordinering af Sociale Sikringsordninger 
i arbejdet med at håndtere finansielle 
spørgsmål vedrørende koordinering af de 
sociale sikringsordninger i 
overensstemmelse med artikel 74 i 
forordning (EF) nr. 883/2004 og artikel 65, 
67 og 69 i forordning (EF) nr. 987/2009.

2. Myndigheden bistår Den 
Administrative Kommission for effektiv 
Koordinering af Sociale Sikringsordninger 
i arbejdet med at håndtere finansielle 
spørgsmål vedrørende koordinering af de 
sociale sikringsordninger i 
overensstemmelse med artikel 74 i 
forordning (EF) nr. 883/2004 og artikel 65, 
67 og 69 i forordning (EF) nr. 987/2009.

Ændringsforslag 41
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Myndigheden fremmer anvendelsen 
af elektroniske værktøjer til og procedurer 
for udveksling af meddelelser de nationale 
myndigheder imellem, herunder 
informationssystemet for det indre marked 
(IMI) og systemet til elektronisk 
udveksling af oplysninger vedrørende 
socialsikring (EESSI-systemet).

3. Myndigheden fremmer anvendelsen 
af elektroniske værktøjer til og procedurer 
for udveksling af meddelelser de nationale 
myndigheder imellem, herunder 
informationssystemet for det indre marked 
(IMI) og systemet til elektronisk 
udveksling af oplysninger vedrørende 
socialsikring (EESSI-systemet), i 
overensstemmelse med EU's 
databeskyttelseslovgivning.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Myndigheden fremmer brugen af 
innovative tilgange til et effektivt og 
velfungerende samarbejde på tværs af 
grænserne, undersøger den potentielle 
anvendelse af elektroniske 
udvekslingsmekanismer medlemsstaterne 
imellem for at gøre det lettere at afsløre 
svig og forelægger Kommissionen 
rapporter med henblik på videreudvikling 
heraf.

4. Myndigheden fremmer brugen af 
innovative tilgange til et effektivt og 
velfungerende samarbejde på tværs af 
grænserne, undersøger den potentielle 
anvendelse af elektroniske 
udvekslingsmekanismer medlemsstaterne 
imellem for at gøre det lettere at afsløre 
svig og forelægger Kommissionen 
rapporter med henblik på videreudvikling 
heraf, i overensstemmelse med EU's 
databeskyttelseslovgivning.

Ændringsforslag 43

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 

1. Myndigheden vurderer risici og 
foretager analyser vedrørende 
arbejdskraftstrømme på tværs af grænserne 
som f.eks. ubalancer på arbejdsmarkedet, 
sektorspecifikke udviklinger, hindringer 
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tilbagevendende problemer for 
enkeltpersoner og 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.

for den frie bevægelighed af arbejdstagere 
og tjenesteydelser, forskelsbehandling i 
forbindelse med adgangen til 
beskæftigelse og andre tilbagevendende 
problemer for enkeltpersoner og 
arbejdsgivere i forbindelse med mobilitet 
på tværs af grænserne. Data, som 
behandles med henblik på at vurdere 
risici og udføre analyser, skal være fuldt 
anonymiserede. 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.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Ved forelæggelse af en sag til 
mægling hos myndigheden sørger 
medlemsstaterne for, at alle 
personoplysninger i forbindelse med denne 
sag er anonymiserede, og myndigheden må 
ikke behandle personoplysninger om 
enkeltpersoner, der er berørt af sagen, på 
noget tidspunkt i løbet af 
mæglingsproceduren.

3. Ved forelæggelse af en sag til 
mægling hos myndigheden sørger 
medlemsstaterne for, at alle 
personoplysninger i forbindelse med denne 
sag er gjort anonyme på en sådan måde, at 
den registrerede ikke eller ikke længere 
kan identificeres. Myndigheden må ikke 
under nogen omstændigheder behandle 
personoplysninger om enkeltpersoner, der 
er berørt af sagen, på noget tidspunkt og af 
nogen grund i løbet af 
mæglingsproceduren. Personoplysninger 
opbevares ikke i et længere tidsrum end 
det, der er nødvendigt til de formål, hvortil 
de pågældende personoplysninger 
behandles.

Ændringsforslag 45
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden indgår samarbejdsaftaler 
med andre decentraliserede EU-agenturer, 
hvis det er relevant.

Myndigheden indgår samarbejdsaftaler 
med andre decentraliserede EU-agenturer, 
hvis det er relevant, navnlig med de 
agenturer, der er oprettet på området for
beskæftigelses- og socialpolitik, og de 
agenturer, som arbejder med bekæmpelse 
af organiseret kriminalitet og 
menneskehandel og alvorlig udnyttelse af 
arbejdskraften.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden koordinerer, udvikler og 
gennemfører interoperabilitetsrammer for 
at sikre udveksling af oplysninger 
medlemsstaterne imellem og også med 
myndigheden. Disse 
interoperabilitetsrammer baseres på og 
understøttes af den europæiske 
interoperabilitetsramme70 og af den 
europæiske 
interoperabilitetsreferencearkitektur, der er 
omhandlet i Europa-Parlamentets og 
Rådets afgørelse (EU) 2015/224071.

Myndigheden koordinerer, udvikler og 
gennemfører interoperabilitetsrammer for 
at sikre udveksling af oplysninger 
medlemsstaterne imellem og også med 
myndigheden. Disse 
interoperabilitetsrammer baseres på og 
understøttes af den europæiske 
interoperabilitetsramme70 og af den
europæiske 
interoperabilitetsreferencearkitektur, der er 
omhandlet i Europa-Parlamentets og 
Rådets afgørelse (EU) 2015/224071. De 
skal overholde Unionens 
databeskyttelsesregler, navnlig princippet 
om formålsbestemt begrænsning og 
begrænsninger af adgangsret.

_________________ _________________

70 Meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget — Den 
europæiske interoperabilitetsramme —
strategi for gennemførelse (COM(2017) 
134 final).

70 Meddelelse fra Kommissionen til 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Regionsudvalget — Den 
europæiske interoperabilitetsramme —
strategi for gennemførelse (COM(2017) 
134 final).

71 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 71 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 



AD\1166967DA.docx 33/38 PE623.868v01-00

DA

(EU) 2015/2240 af 25. november 2015 om 
indførelse af et program om 
interoperabilitetsløsninger og fælles 
rammer for europæiske offentlige 
forvaltninger, virksomheder og borgere 
(ISA2-programmet) som et middel til at
modernisere den offentlige sektor (EUT L 
318 af 4.12.2015, s. 1).

(EU) 2015/2240 af 25. november 2015 om 
indførelse af et program om 
interoperabilitetsløsninger og fælles 
rammer for europæiske offentlige 
forvaltninger, virksomheder og borgere 
(ISA2-programmet) som et middel til at 
modernisere den offentlige sektor (EUT L 
318 af 4.12.2015, s. 1).

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheden kan nedsætte arbejdsgrupper 
eller ekspertpaneler med deltagelse af 
repræsentanter fra medlemsstaterne 
og/eller fra Kommissionen eller af eksterne 
eksperter efter udvælgelsesprocedurer med 
henblik på udførelsen af sine specifikke 
opgaver eller på specifikke politiske 
områder, herunder et mæglingsudvalg, for 
at kunne udføre sine opgaver i henhold til 
artikel 13 i nærværende forordning og en 
særlig gruppe med henblik på at håndtere 
finansielle spørgsmål i forbindelse med 
anvendelsen af forordning (EF) nr. 
883/2004 og (EF) nr. 987/2009, jf. 
artikel 8, stk. 2, i nærværende forordning.

Myndigheden kan nedsætte arbejdsgrupper 
eller ekspertpaneler med deltagelse af 
repræsentanter fra medlemsstaterne 
og/eller fra Kommissionen, 
arbejdsmarkedets parter, relevante 
internationale organisationer, 
civilsamfundsorganisationer eller af 
eksterne eksperter efter 
udvælgelsesprocedurer med henblik på 
udførelsen af sine specifikke opgaver eller 
på specifikke politiske områder, herunder 
et mæglingsudvalg, for at kunne udføre 
sine opgaver i henhold til artikel 13 i 
nærværende forordning og en særlig 
gruppe med henblik på at håndtere 
finansielle spørgsmål i forbindelse med 
anvendelsen af forordning (EF) nr. 
883/2004 og (EF) nr. 987/2009, jf. artikel
8, stk. 2, i nærværende forordning.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer 
deres medlemsstater, og deres suppleanter 
udpeges af deres respektive medlemsstater 
på baggrund af deres viden på de områder, 

Bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer 
deres medlemsstater, og deres suppleanter 
udpeges af deres respektive medlemsstater 
på baggrund af deres viden på de områder, 
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der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, under 
hensyntagen til relevante ledelsesmæssige,
forvaltningsmæssige og budgetmæssige 
færdigheder.

der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, og på 
grundlag af deres kvalifikationer, under 
hensyntagen til relevant ledelsesmæssig 
erfaring og forvaltningsmæssige og 
budgetmæssige færdigheder.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Repræsentanter fra tredjelande, som 
anvender EU-lovgivningen på de områder, 
der er omfattet af denne forordning, kan 
deltage i bestyrelsens møder som 
observatører.

5. Repræsentanter fra tredjelande, som 
anvender EU-lovgivningen på de områder, 
der er omfattet af denne forordning, samt 
repræsentanter fra ILO og Europa-
Parlamentet kan deltage i bestyrelsens 
møder som observatører.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 4 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) at gennemføre de foranstaltninger, 
der træffes af bestyrelsen for at opfylde de 
forpligtelser vedrørende databeskyttelse, 
som blev indført ved forordning (EF) 
nr. 45/2001.

k) interne regler vedtaget af 
bestyrelsen i overensstemmelse med
forordning (EF) nr. 45/2001.

Begrundelse

Terminologien i den nye forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og 
om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001, 
artikel 25, stk. 5, og betragtning 18a.

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 4
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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 otte repræsentanter for 
arbejdsmarkedets parter på EU-plan, som i 
lige omfang repræsenterer fagforeninger og 
arbejdsgiverorganisationer, fire 
repræsentanter fra relevante 
civilsamfundsorganisationer, en 
repræsentant for ILO og to repræsentanter 
for Kommissionen.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Forordning (EU) nr. 2018/...
finder anvendelse på myndighedens 
behandling af personoplysninger.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For at lette bekæmpelsen af svig, 
korruption og andre retsstridige handlinger 
i henhold til forordning (EU, Euratom) nr. 
883/2013 tiltræder myndigheden senest 
seks måneder efter den dato, hvor den 
bliver operationel, den interinstitutionelle 
aftale af 25. maj 1999 om de interne 
undersøgelser, der foretages af Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 
Svig (OLAF), og vedtager de nødvendige 
bestemmelser, som skal finde anvendelse 
på myndighedens medarbejdere, ved 
anvendelse af den model, der findes i 
bilaget til nævnte aftale.

1. For at bekæmpe svig, korruption og 
andre retsstridige handlinger finder
forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 og 
Rådets forordning (EU) 2017/1939 om 
gennemførelse af et forstærket 
samarbejde om oprettelse af Den 
Europæiske Anklagemyndighed 
("EPPO”) anvendelse. Til dette formål
tiltræder myndigheden senest seks måneder 
efter den dato, hvor den bliver operationel, 
den interinstitutionelle aftale af 25. maj 
1999 om de interne undersøgelser, der 
foretages af Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig (OLAF), og vedtager 
de nødvendige bestemmelser, som skal 
finde anvendelse på myndighedens 
medarbejdere, ved anvendelse af den 
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model, der findes i bilaget til nævnte aftale.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Myndighedens samarbejdsaftaler 
med tredjelande og med internationale 
organisationer, kontrakter, aftaler om 
tilskud og afgørelser om ydelse af tilskud 
skal indeholde bestemmelser, som 
udtrykkeligt giver Revisionsretten og 
OLAF beføjelse til at gennemføre sådanne 
revisioner og undersøgelser i 
overensstemmelse med deres respektive 
beføjelser, jf. dog stk. 1, 2 og 3.

4. Myndighedens samarbejdsaftaler 
med tredjelande og med internationale 
organisationer, kontrakter, aftaler om 
tilskud og afgørelser om ydelse af tilskud 
skal indeholde bestemmelser, som 
udtrykkeligt giver EPPO, Revisionsretten 
og OLAF beføjelse til at gennemføre 
sådanne revisioner og undersøgelser i 
overensstemmelse med deres respektive 
beføjelser, jf. dog stk. 1, 2 og 3.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I det øjemed kan myndigheden, forudsat at 
Kommissionens giver sin 
forhåndsgodkendelse, etablere 
samarbejdsordninger med myndigheder i 
tredjelande. Disse ordninger må ikke skabe 
retlige forpligtelser for Unionen og dens 
medlemsstater.

I det øjemed kan myndigheden, forudsat at 
Kommissionens giver sin 
forhåndsgodkendelse, etablere 
samarbejdsordninger med myndigheder i 
tredjelande. Disse ordninger må ikke skabe 
retlige forpligtelser for Unionen og dens 
medlemsstater og omfatter ikke 
muligheden for at udveksle 
personoplysninger.
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