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ÆNDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, 
som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Titel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om en europæisk 
arbejdsmarkedsmyndighed

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om et europæisk 
arbejdsmarkedsagentur 

(Tekst af relevans for EØS og for Schweiz) (Tekst af relevans for EØS og for Schweiz)

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 46, artikel 48, artikel 53, stk. 1, 
artikel 62 og artikel 91, stk. 1,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 46 og artikel 48,

Ændringsforslag 3

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 

(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 
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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.

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. I 
henhold til artikel 5 i TEU er udøvelsen af 
Unionens beføjelser underlagt 
nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet.

Begrundelse

Det er af afgørende vigtighed at sikre, at proportionalitetsprincippet og nærhedsprincippet 
overholdes, når det europæiske arbejdsmarkedsagenturs opgaver defineres.

Ændringsforslag 4

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 et europæisk 
arbejdsmarkedsagentur ("agenturet"), der 
skal bidrage til at styrke retfærdighed og 
tillid og fremme den frie bevægelighed for 
arbejdstagere og tjenesteydelser på det 
indre marked under overholdelse af 
proportionalitets- og nærhedsprincippet. 
Med henblik herpå bør agenturet støtte 
medlemsstaternes og Kommissionens 
bestræbelser for at fremme arbejdstageres
og arbejdsgiveres adgang til relevante og 
ajourførte oplysninger om deres 
rettigheder og pligter samt til relevante 
tjenester i forbindelse med 
arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne
i alle medlemsstater via en webportal for 
agenturet, fremme 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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Begrundelse

Hovedformålet med oprettelsen af det europæiske arbejdsmarkedsagentur bør være at fremme 
arbejdstagernes frie bevægelighed på det indre marked. For at opnå dette er det afgørende at 
styrke adgangen til relevante oplysninger om mobilitet på tværs af grænserne i alle EU's 
medlemsstater. Dette kunne opnås ved at oprette en ajourført og tilgængelig webportal for 
agenturet.

Ændringsforslag 5
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) Agenturet bør gennemføre sine 
aktiviteter inden for arbejdskraftmobilitet 
på tværs af grænserne og koordinering af 
de sociale sikringsordninger, herunder 
arbejdskraftens og tjenesters frie 
bevægelighed. Agenturet bør også styrke 
samarbejdet mellem medlemsstaterne om 
imødegåelse af sort arbejde samt 
bekæmpelse af etableringen af 
skuffeselskaber i vejtransportsektoren, der 
har bidraget til at skævvride 
konkurrencen i sektoren. I tilfælde, hvor 
agenturet i forbindelse med sine 
aktiviteter fatter mistanke om 
uregelmæssigheder, bør det være i stand til 
at indberette dem til Kommissionen og til
nationale myndigheder.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) I visse tilfælde er der vedtaget (8) I visse tilfælde er der vedtaget 
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sektorspecifik EU-lovgivning for at 
imødekomme specifikke behov i denne 
sektor, f.eks. inden for international 
transport. Myndigheden bør også behandle 
grænseoverskridende aspekter af 
anvendelsen af sådan sektorspecifik EU-
lovgivning, navnlig Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 561/200649, 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/22/EF50, Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1071/200951 og 
direktiv (om ændring af direktiv 
2006/22/EF — COM(2017) 278 final)52.

sektorspecifik EU-lovgivning for at 
imødekomme specifikke behov i denne 
sektor, f.eks. inden for international 
transport. Agenturet kan også, med den 
pågældende medlemsstats forudgående 
samtykke, behandle grænseoverskridende 
aspekter af anvendelsen af sådan 
sektorspecifik EU-lovgivning, navnlig 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 561/200649, Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2006/22/EF50, Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1071/200951 og direktiv (om ændring af 
direktiv 2006/22/EF —
COM(2017)0278)52.

_________________ _________________

49Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 
2006 om harmonisering af visse sociale 
bestemmelser inden for vejtransport og om 
ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 
3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 
3820/85 (EUT L 102 af 11.4.2006, s. 1).

49Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 
2006 om harmonisering af visse sociale 
bestemmelser inden for vejtransport og om 
ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 
3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 
3820/85 (EUT L 102 af 11.4.2006, s. 1).

50Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/22/EF af 15. marts 2006 om 
minimumsbetingelser for gennemførelse af 
Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 og 
(EØF) nr. 3821/85 med hensyn til sociale 
bestemmelser inden for 
vejtransportvirksomhed og om ophævelse 
af Rådets direktiv 88/599/EØF (EUT L 102 
af 11.4.2006, s. 35).

50Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/22/EF af 15. marts 2006 om 
minimumsbetingelser for gennemførelse af 
Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 og 
(EØF) nr. 3821/85 med hensyn til sociale 
bestemmelser inden for 
vejtransportvirksomhed og om ophævelse 
af Rådets direktiv 88/599/EØF (EUT L 102 
af 11.4.2006, s. 35).

51Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1071/2009 af 21. 
oktober 2009 om fælles regler om 
betingelser for udøvelse af 
vejtransporterhvervet og om ophævelse af 
Rådets direktiv 96/26/EF (EUT L 300 af 
14.11.2009, s. 51).

51Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1071/2009 af 21. 
oktober 2009 om fælles regler om 
betingelser for udøvelse af 
vejtransporterhvervet og om ophævelse af 
Rådets direktiv 96/26/EF (EUT L 300 af 
14.11.2009, s. 51).

52Forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om ændring af direktiv 
2006/22/EF for så vidt angår 
håndhævelseskravene og om fastsættelse af 
særlige regler med hensyn til direktiv 
96/71/EF og direktiv 2014/67/EU om 

52Forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om ændring af direktiv 
2006/22/EF for så vidt angår 
håndhævelseskravene og om fastsættelse af 
særlige regler med hensyn til direktiv 
96/71/EF og direktiv 2014/67/EU om 
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udstationering af førere i 
vejtransportsektoren (COM(2017) 278 
final).

udstationering af førere i 
vejtransportsektoren (COM(2017)0278).

Ændringsforslag 7

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 agenturets 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, indehavere af det blå 
EU-kort, virksomhedsinternt 
udstationerede eller fastboende udlændinge 
samt deres familiemedlemmer i henhold til 
relevante EU-retsakter, der regulerer 
deres bevægelser inden for Unionen.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Myndigheden bør for at sikre, at 
enkeltpersoner og arbejdsgivere kan nyde 
godt af et retfærdigt og effektivt indre 
marked, fremme deres muligheder for at 
være mobile eller yde tjenester og foretage 
ansættelser overalt i Unionen. Dette 
omfatter støtte til enkeltpersoners mobilitet 
på tværs af grænserne ved at lette adgangen 
til mobilitetstjenester på tværs af grænserne 
som f.eks. matchning af job, praktikophold 
og lærepladser og ved at fremme 
mobilitetsordninger som "Dit første 
Euresjob" eller "ErasmusPro". 

(11) Agenturet bør for at sikre, at 
arbejdstagere og arbejdsgivere fuldt ud
kan nyde godt af et retfærdigt og effektivt 
indre marked, fremme deres muligheder 
for at være mobile eller yde tjenester og 
foretage ansættelser overalt i Unionen. 
Dette omfatter støtte til enkeltpersoners 
mobilitet på tværs af grænserne ved at 
oprette en tilgængelig webportal, der 
indeholder ajourførte og udførlige data 
om arbejdsretten og arbejdsvilkårene i 
alle Unionens medlemsstater, og lette 
adgangen til mobilitetstjenester på tværs af 
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Myndigheden bør også bidrage til at 
forbedre gennemsigtigheden af 
oplysninger, herunder om, hvilke 
rettigheder og pligter der hidrører fra EU-
lovgivningen, og adgangen til tjenester til 
enkeltpersoner og arbejdsgivere i 
samarbejde med andre EU-
oplysningstjenester som Dit Europa — Råd 
& Vink, og til at udnytte og sikre 
overensstemmelse med Dit Europa-
portalen, der kommer til at udgøre 
rygraden i den fremtidige fælles digitale 
portal53.

grænserne som f.eks. matchning af job, 
praktikophold og lærepladser og ved at 
fremme mobilitetsordninger som "Dit 
første Euresjob" eller "ErasmusPro". 
Agenturet bør også bidrage til at forbedre 
gennemsigtigheden af oplysninger, 
herunder om, hvilke rettigheder og pligter 
der hidrører fra EU-lovgivningen, og 
adgangen til tjenester til enkeltpersoner og 
arbejdsgivere i samarbejde med andre EU-
oplysningstjenester som Dit Europa — Råd 
& Vink, og til at udnytte og sikre 
overensstemmelse med Dit Europa-
portalen, der kommer til at udgøre 
rygraden i den fremtidige fælles digitale 
portal53.

_________________ _________________

53Forordning [fælles digital portal —
(COM(2017) 256 final].

53Forordning [fælles digital portal —
(COM(2017)0256].

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Med henblik herpå bør 
myndigheden samarbejde med andre 
relevante EU-initiativer og -netværk, 
navnlig det europæiske netværk af 
offentlige arbejdsformidlinger (PES)54, 
Enterprise Europe-netværket55, 
grænsekontaktpunktet56 og SOLVIT57 samt 
med relevante nationale tjenester såsom de 
organer til fremme af ligebehandling og til 
støtte for EU-arbejdstagere og deres 
familiemedlemmer, som medlemsstaterne 
har udpeget i henhold til direktiv 
2014/54/EU, og de nationale 
kontaktpunkter, der er udpeget i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/24/EU58 med henblik på at formidle 
oplysninger om sundhedsydelser. 
Myndigheden bør også undersøge 
synergier med det foreslåede europæiske e-
tjenesteydelseskort59, navnlig med hensyn 

(12) Med henblik herpå bør agenturet
samarbejde med andre relevante EU-
initiativer og -netværk, navnlig det 
europæiske netværk af offentlige 
arbejdsformidlinger (PES)54, Enterprise 
Europe-netværket55, 
grænsekontaktpunktet56 og SOLVIT57 samt 
med kompetente nationale tjenester såsom 
de organer til fremme af ligebehandling og 
til støtte for EU-arbejdstagere og deres 
familiemedlemmer, som medlemsstaterne 
har udpeget i henhold til direktiv 
2014/54/EU, og de nationale 
kontaktpunkter, der er udpeget i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/24/EU58 med henblik på at formidle 
oplysninger om sundhedsydelser. 
Agenturet bør også undersøge synergier 
med det foreslåede europæiske e-
tjenesteydelseskort, navnlig med hensyn til 
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til de tilfælde, hvor medlemsstaterne 
vælger indgivelse af erklæringer 
vedrørende udstationerede arbejdstagere 
gennem e-kortplatformen. Myndigheden
bør afløse Kommissionen i forvaltningen af 
Det Europæiske Arbejdsformidlingsnets 
("Euresnettet") Europæiske 
Koordineringsbureau, der er oprettet i 
henhold til forordning (EU) 2016/589, 
inklusive definitionen af brugernes behov 
og forretningsmæssige krav til 
effektiviteten af Euresportalen og 
tilhørende IT-tjenester, men eksklusive 
tilvejebringelse af IT og drift og udvikling 
af IT-infrastrukturen, som fortsat varetages 
af Kommissionen.

de tilfælde, hvor medlemsstaterne vælger 
indgivelse af erklæringer vedrørende 
udstationerede arbejdstagere gennem e-
kortplatformen. Agenturet bør afløse 
Kommissionen i forvaltningen af Det 
Europæiske Arbejdsformidlingsnets 
("Euresnettet") Europæiske 
Koordineringsbureau, der er oprettet i 
henhold til forordning (EU) 2016/589, 
inklusive definitionen af brugernes behov 
og forretningsmæssige krav til 
effektiviteten af Euresportalen og 
tilhørende IT-tjenester, men eksklusive 
tilvejebringelse af IT og drift og udvikling 
af IT-infrastrukturen, som fortsat varetages 
af Kommissionen.

_________________ _________________

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

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

55Enterprise Europe-netværket, 
https://een.ec.europa.eu/

55Enterprise Europe-netværket, 
https://een.ec.europa.eu/

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

56Meddelelse fra Kommissionen til Rådet 
og Europa-Parlamentet — Fremme af 
vækst og samhørighed i EU's 
grænseregioner (COM(2017)0534).

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

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

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

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

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

59COM(2016)0824 og COM(2016)0823. 

Ændringsforslag 10
Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Med henblik på en retfærdig, enkel (13) Med henblik på en 
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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 
innovative tilgange til effektivt og 
velfungerende 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.

ikkediskriminerende, forholdsmæssig, 
retfærdig, enkel og effektiv anvendelse af 
EU-lovgivningen bør agenturet støtte og 
forbedre samarbejde og rettidig udveksling 
af oplysninger medlemsstaterne imellem. 
Sammen med andet personale bør nationale 
forbindelsesofficerer, der arbejder i 
agenturet, 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. Agenturet
bør tilskynde til brug af innovative tilgange 
til effektivt og velfungerende 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. Agenturet bør desuden tilskynde 
til, at følgende systemer til udveksling af 
oplysninger anvendes i transportsektoren: 
(i) det europæiske register over 
vejtransportvirksomheder (ERRU), der er 
oprettet ved forordning (EF) nr. 
1071/2009, med henblik på at udveksle 
oplysninger fra nationale registre over 
transportvirksomheder på en effektiv og 
harmoniseret måde; og (ii) 
informationssystemet for det indre 
marked (IMI), der er oprettet ved 
forordning (EU) nr. 1024/2012, som giver 
medlemsstaterne mulighed for at etablere 
et administrativt samarbejde og udveksle 
data og oplysninger med hensyn til 
udstationeringserklæringer. For at sikre, 
at EU-lovgivningen overholdes, bør de 
nationale inspektører, der er ansvarlige 
for vejkontrol, have direkte 
realtidsadgang til begge systemer via en 
elektronisk applikation, som er fælles for 
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alle medlemsstater. Agenturet bør fremme 
denne elektroniske applikation.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(14) Agenturet 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 og 
kontroller, herunder ved at lette 
gennemførelsen af kontroller og 
inspektioner i henhold til artikel 10 i 
direktiv 2014/67/EU. Disse bør finde sted 
efter anmodning fra medlemsstaterne eller 
efter deres tilslutning til agenturets forslag
og altid efter aftale med den berørte 
medlemsstat. Agenturet 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 
den berørte medlemsstat og finde sted 
inden for de retlige rammer af den 
nationale lovgivning, der er gældende i 
den medlemsstat, hvor inspektionen 
foretages, som bør følge op på resultaterne 
af de samordnede og fælles inspektioner i 
henhold til denne nationale lovgivning.

Begrundelse

Det er vigtigt at præcisere, at inspektioner kun må finde sted inden for rammerne af den 
nationale lovgivning, der er gældende i den medlemsstat, hvor inspektionen foretages.
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Ændringsforslag 12

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) I samarbejde med medlemsstaterne 
og arbejdsmarkedets parter bør agenturet
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. Agenturet bør overvåge 
potentielle ubalancer med hensyn til 
færdigheder og arbejdskraftstrømme på 
tværs af grænserne, herunder deres mulige 
indvirkning på den territoriale 
samhørighed. Agenturet bør også støtte 
den risikovurdering, der er omhandlet i 
artikel 10 i direktiv 2014/67/EU. Agenturet
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 
agenturets beføjelser. Agenturet bør også 
lette og strømline 
dataindsamlingsaktiviteter i henhold til 
relevant EU-lovgivning inden for sit 
ansvarsområde. Dette medfører ikke 
indførelse af nye rapporteringsforpligtelser 
for medlemsstaterne.

Ændringsforslag 13
Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

håndhævelsen af EU-lovgivningen inden 
for sit ansvarsområde yde operativ og 
teknisk bistand til nationale myndigheder, 
bl.a. ved at udarbejde praktiske 
retningslinjer, indføre uddannelses- og 
peerlæringsprogrammer, fremme gensidige 
bistandsprojekter og regelmæssige peer 
reviews, lette udveksling af personale som 
omhandlet i artikel 8 i direktiv 2014/67/EU 
og bistå medlemsstaterne med at 
tilrettelægge oplysningskampagner for at 
oplyse enkeltpersoner og arbejdsgivere om 
deres rettigheder og pligter. Agenturet bør 
yde bistand for at sikre en harmoniseret 
gennemførelse af EU-retten og fremme 
udveksling, formidling og udbredelse af 
god praksis samt indførelse og anvendelse 
af fælles digitale værktøjer.

Ændringsforslag 14

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 ansvarsområde. 
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 

(17) Enkeltpersoner og arbejdsgivere, 
som står over for vanskeligheder med 
hensyn til at udøve deres EU-rettigheder, 
bør fortsat råde over de nationale tjenester 
og EU-tjenester, der er beregnet til at 
håndtere disse sager som f.eks. SOLVIT-
nettet, som agenturet bør henvise sådanne 
sager til. SOLVIT-nettet bør også kunne 
henvise til agenturet i tilfælde, hvor 
problemet ikke kan løses på grund af 
forskelligheder nationale myndigheder 
imellem.
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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.

_________________

60Rådets 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.

61Sag 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, 
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 15

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Myndigheden bør for at lette 
forvaltningen af arbejdsmarkedsjusteringer 
fremme samarbejdet mellem de relevante 
interesserede parter for at imødegå 
forstyrrelser på arbejdsmarkedet, der 
påvirker mere end en medlemsstat, som 
f.eks. tilfælde af omstrukturering eller store 
projekter, som påvirker beskæftigelsen i 
grænseregioner.

(18) Agenturet bør for at lette 
forvaltningen af arbejdsmarkedsjusteringer 
fremme samarbejdet mellem de 
interesserede parter og de relevante 
myndigheder for at imødegå forstyrrelser 
på arbejdsmarkedet, der påvirker mere end 
en medlemsstat, som f.eks. tilfælde af 
omstrukturering eller store projekter, som 
påvirker beskæftigelsen i grænseregioner.

Ændringsforslag 16

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

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) For at sikre myndigheden fuld 
selvstændighed og uafhængighed bør den 
råde over et selvstændigt budget, hvor 
indtægterne kommer fra Unionens 
almindelige budget, eventuelle frivillige 
finansielle bidrag fra medlemsstaterne og 
eventuelle bidrag fra tredjelande, der 
deltager i myndighedens arbejde. I 
ekstraordinære og behørigt begrundede 
tilfælde bør den også kunne opnå 
finansiering i form af delegationsaftaler 
eller ad hoc-tilskud og opkræve betaling 
for publikationer og tjenester, der leveres 

(24) For at sikre agenturet fuld 
selvstændighed og uafhængighed bør den 
råde over et selvstændigt budget, hvor 
indtægterne kommer fra Unionens 
almindelige budget, eventuelle frivillige 
finansielle bidrag fra medlemsstaterne, der 
deltager i agenturets arbejde. I 
ekstraordinære og behørigt begrundede 
tilfælde bør den også kunne opnå 
finansiering i form af delegationsaftaler 
eller ad hoc-tilskud og opkræve betaling 
for publikationer og visse tjenester, der 
leveres af agenturet på interesserede 
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af myndigheden. parters anmodning.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27a) Agenturets hjemsted bør fastsættes 
med fuld respekt for den fælles erklæring 
af 19. juli 2012 om decentrale organer, 
herunder kriterierne for geografisk 
balance.

Begrundelse

Det er vigtigt at medtage denne bestemmelse for at sikre juridisk klarhed med hensyn til 
proceduren for valg af hjemsted.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Myndigheden bør supplere 
aktiviteterne i Den Administrative 
Kommission for Koordinering af Sociale 
Sikringsordninger ("den administrative 
kommission"), der er nedsat ved 
forordning (EF) nr. 883/2004, for så vidt 
som den udfører reguleringsopgaver i 
forbindelse med anvendelsen af 
forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 
987/2009. Myndigheden bør imidlertid 
overtage operationelle opgaver, der i 
øjeblikket udføres inden for rammerne af 
den administrative kommission, som f.eks. 
at tilbyde mægling mellem 
medlemsstaterne, at sikre et forum til 
håndtering af finansielle spørgsmål i 
forbindelse med anvendelsen af 
forordning (EF) nr. 883/2004 og (EF) nr. 
987/2009, herunder overtage det 

udgår
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revisionsudvalgs funktion, som nedsættes 
ved disse forordninger, samt spørgsmål 
vedrørende elektronisk dataudveksling og 
IT-værktøjer til at lette anvendelsen af 
disse forordninger, herunder overtage Det 
Tekniske Udvalg for Databehandlings 
funktion, som nedsættes ved disse 
forordninger.

Begrundelse

Alle disse organer behandler spørgsmål, som henhører under national kompetence.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 37 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37a) Parlamentet bør systematisk og på 
lige fod med Kommissionen og Rådet 
involveres i at fastlægge og vægte 
kriterierne for agenturets placering.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved denne forordning oprettes Den
Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed
("myndigheden").

1. Ved denne forordning oprettes Det
Europæiske Arbejdsmarkedsagentur
("agenturet").

Ændringsforslag 22
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Myndigheden bistår 
medlemsstaterne og Kommissionen i 
spørgsmål vedrørende 
arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne 

2. Agenturet bistår medlemsstaterne 
og Kommissionen i spørgsmål vedrørende 
en effektiv gennemførelse og 
håndhævelse af Unionens 
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og koordinering af de sociale 
sikringsordninger i EU.

arbejdsmarkedslovgivning i forbindelse 
med arbejdskraftmobilitet på tværs af 
grænserne og koordineringen af de sociale 
sikringsordninger i EU.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndighedens mål er at bidrage til at sikre 
retfærdig arbejdskraftmobilitet i det indre 
marked. Med henblik herpå pålægges 
myndigheden:

Agenturets mål er at fremme fri 
bevægelighed for arbejdstagere og 
tjenesteydelser, kontrollere anvendelsen 
af EU-retten for at sikre ordentlige 
arbejdsforhold og beskytte 
arbejdstagernes rettigheder samt at sikre, 
at arbejdskraftmobilitet i det indre marked
er i fuld overensstemmelse med relevant 
EU-lovgivning. Det bidrager desuden til 
at imødegå det komplekse problem med 
sort arbejde, under fuld hensyntagen til 
nationale beføjelser og procedurer. Med 
henblik herpå pålægges agenturet:

Ændringsforslag 24
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) at tilvejebringe relevante 
oplysninger til arbejdstagere,
arbejdsgivere og relevante myndigheder
om deres rettigheder og pligter, arbejdsret 
og arbejdsvilkår i alle medlemsstater ved 
hjælp af en tilgængelig webportal, der 
findes på alle Unionens officielle sprog,
samt at sørge for relevante tjenester
relateret til arbejdskraftmobilitet på tværs 
af grænserne, herunder gratis 
rådgivningstjenester til arbejdstagere og 
arbejdsgivere, blandt andet gennem 
arbejdsmarkedets parter 
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Ændringsforslag 25
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 26
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at mægle og bidrage til at finde en 
løsning i tilfælde af grænseoverskridende 
tvister mellem nationale myndigheder eller 
forstyrrelser på arbejdsmarkedet.

c) efter aftale med den berørte 
medlemsstat at mægle og bidrage til at 
finde en løsning i tilfælde af 
grænseoverskridende tvister, 
grænseoverskridende 
håndhævelsesproblemer og manglende 
samarbejde mellem nationale kompetente
myndigheder eller forstyrrelser på 
arbejdsmarkedet.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndigheden er et EU-organ med 
status som juridisk person.

1. Agenturet er et EU-organ med 
status som juridisk person.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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2. Myndigheden har i hver enkelt af 
medlemsstaterne den mest vidtgående 
rets- og handleevne, som de pågældende 
medlemsstaters lovgivning tillægger 
juridiske personer. Den kan i særdeleshed 
erhverve og afhænde fast ejendom og 
løsøre og optræde som part i retssager.

udgår

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Kapitel 2 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndighedens opgaver Agenturets opgaver

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 5 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndighedens opgaver Agenturets opgaver

Ændringsforslag 31

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 give oplysninger til 
arbejdstagere og arbejdsgivere om deres 
rettigheder og pligter i 
grænseoverskridende situationer, om 
arbejdsret og arbejdsvilkår i alle 
Unionens medlemsstater ved hjælp af en 
tilgængelig webportal for agenturet, som 
findes på alle Unionens officielle sprog,
samt at sørge for
arbejdskraftmobilitetstjenester på tværs af 
grænserne, herunder rådgivningstjenester 
til arbejdstagere og arbejdsgivere, jf. 
artikel 6 og 7
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Ændringsforslag 32

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at indsamle, behandle og 
offentliggøre relevante statistikker om 
kontroller og inspektioner som indberettet 
af medlemsstaterne i overensstemmelse 
med relevant EU-lovgivning

Ændringsforslag 33
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) at koordinere, bistå og støtte i 
forbindelse med samordnede og fælles 
inspektioner og kontroller, jf. artikel 9 og 
10, i samarbejde med de pågældende 
medlemsstater

Begrundelse

Inspektioner i transportsektoren kaldes ofte kontroller, jf. f.eks. direktiv 2006/22/EF. Derfor 
bør begge juridiske begreber anføres i teksten.

Ændringsforslag 34
Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) at mægle i tvister mellem 
medlemsstaternes myndigheder om 
anvendelsen af relevant EU-lovgivning, jf. 
artikel 13

f) efter aftale med den berørte 
medlemsstat at mægle og bidrage til at 
finde en løsning i tvister mellem 
medlemsstaternes myndigheder om 
anvendelsen af relevant EU-lovgivning

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
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Artikel 1 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) at lette samarbejdet mellem 
relevante interesserede parter i tilfælde af 
forstyrrelser på arbejdsmarkedet på tværs 
af grænserne, jf. artikel 14.

udgår

Ændringsforslag 36
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) i samarbejde med medlemsstaten 
at tilvejebringe relevante udførlige 
oplysninger og rådgivningstjenester om 
arbejdstageres og arbejdsgiveres
rettigheder og pligter i forbindelse med 
arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne
ved hjælp af en tilgængelig webportal, der 
findes på alle officielle EU-sprog

Ændringsforslag 37
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) at øge mulighederne for at fremme 
enkeltpersoners arbejdskraftmobilitet, 
herunder ved at udvikle og afholde 
relevante kurser og workshopper, der 
omfatter sprogundervisning

Ændringsforslag 38
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) i samarbejde med medlemsstaterne 
at give arbejdstagere, arbejdsgivere, 
jobsøgende og arbejdsmarkedets parter 
relevante oplysninger om arbejdsretlige 
regler og arbejdsvilkår i forbindelse med 
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udstationerede arbejdstagere, arbejdskraftmobilitet på tværs af grænserne
i forbindelse med arbejdskraftens frie 
bevægelighed og udstationering af
arbejdstagere samt relevante oplysninger 
om arbejdsmarkedslovgivning og 
arbejdsvilkår i alle medlemsstater. 
Oplysningerne skal tilvejebringes på alle 
Unionens officielle sprog via en ajourført 
og tilgængelig webportal

Ændringsforslag 39

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) indføre standardformater for, 
hvordan medlemsstaterne kan indsende 
online- og offline-oplysninger

Ændringsforslag 40

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. Agenturet står gratis til rådighed 
for enkeltpersoner, arbejdsgivere og 
relevante myndigheder for at lette 
arbejdskraftmobiliteten i hele Unionen, 
herunder ved at yde rådgivning og 
tilrettelægge undervisning. Agenturet
pålægges med henblik herpå:

Begrundelse

Det europæiske arbejdsmarkedsagentur bør ikke kun yde tjenester, men også rådgive 
arbejdstagere og arbejdsgivere om spørgsmål vedrørende arbejdsmobilitet og tilbyde 
relevant uddannelse.

Ændringsforslag 41

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

Agenturet letter og styrker 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 agenturets beføjelser.

Ændringsforslag 42

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at fremme og dele bedste praksis c) at fremme og dele bedste praksis
mellem medlemsstaterne og mellem 
eksisterende samarbejdsorganisationer og 
kontrolmyndigheder i medlemsstaterne

Ændringsforslag 43

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at lette håndhævelsesprocedurerne 
på tværs af grænserne for sanktioner og 
bøder

udgår

Ændringsforslag 44

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) at rapportere til Kommissionen på 
kvartalsbasis om uafklarede henvendelser 
medlemsstaterne imellem og, hvis det 
anses for nødvendigt, henvise disse til 
mægling i overensstemmelse med 

udgår
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artikel 13.

Ændringsforslag 45

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. Agenturet 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). Med 
henblik på at kontrollere, at EU-
lovgivningen anvendes og overholdes 
korrekt, har inspektører med ansvar for 
vejkontroller direkte realtidsadgang via en 
elektronisk applikation, som er fælles for 
alle medlemsstater, til både systemet, der 
sammenkobler de nationale registre over 
vejtransportvirksomheder og -aktiviteter, 
ERRU, og til oplysninger om førerens 
udstationeringserklæring gennem IMI. I 
den forbindelse fremmer agenturet denne 
elektroniske applikation, som giver direkte 
realtidsadgang til ERRU og IMI ved 
vejkontroller.

Ændringsforslag 46

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 

4. Agenturet fremmer brugen af
digitale værktøjer og innovative tilgange 
til et effektivt og velfungerende samarbejde 
på tværs af grænserne og spiller en central 
rolle i udviklingen af elektroniske 
udvekslingsmekanismer medlemsstaterne 
imellem for at gøre det lettere at afsløre 
svig, navnlig ved at anvende en 
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rapporter med henblik på videreudvikling 
heraf.

elektronisk applikation, som giver direkte 
realtidsadgang til ERRU, EESSI og IMI i 
forbindelse med vejkontroller, og gennem 
hvilken de nationale myndigheder kan få 
adgang til relevante oplysninger i realtid. 
Det forelægger Kommissionen rapporter 
med henblik på videreudvikling heraf.

Ændringsforslag 47
Forslag til forordning
Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Koordinering af samordnede og fælles 
inspektioner

Samordnede og fælles inspektioner

Ændringsforslag 48
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Efter anmodning fra en eller flere 
medlemsstater koordinerer agenturet efter 
aftale med de berørte medlemsstater
samordnede eller fælles inspektioner 
mellem medlemsstater på de områder, der 
er omfattet af agenturets beføjelser. 
Anmodningen kan komme fra en eller flere 
medlemsstater.

Ændringsforslag 49
Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. En medlemsstats nationale 
myndigheds deltagelse i den samordnede 
eller fælles inspektion er frivillig. Hvis en 
medlemsstats myndighed beslutter ikke at 
deltage i eller foretage den samordnede 
eller fælles inspektion, der er omhandlet i 
stk. 1, skal den på forhånd skriftligt 
underrette agenturet om grundene til sin 
beslutning. I sådanne tilfælde skal 
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agenturet underrette de øvrige berørte 
nationale myndigheder.

Ændringsforslag 50
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Myndigheden yder logistisk og 
teknisk bistand, som kan omfatte 
oversættelse og tolkning, til de 
medlemsstater, der foretager samordnede 
eller fælles inspektioner.

3. Agenturet yder logistisk og teknisk 
bistand, som kan omfatte oversættelse og 
tolkning, til de medlemsstater, der 
foretager samordnede eller fælles 
inspektioner.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

6. Oplysningerne om samordnede og 
fælles inspektioner medtages i de 
kvartalsvise rapporter, som skal forelægges 
bestyrelsen. Disse rapporter skal 
offentliggøres og skal indeholde 
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bistand til, medtages i myndighedens
årsberetning.

oplysninger om de tilfælde, hvor en 
medlemsstats myndighed ikke deltager i 
eller foretager den samordnede eller 
fælles inspektion som omhandlet i stk. 1.
En årlig rapport om de inspektioner, som 
agenturet yder bistand til, medtages i 
agenturets årsberetning.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis myndigheden i forbindelse 
med samordnede eller fælles inspektioner 
eller i forbindelse med sine øvrige 
aktiviteter fatter mistanke om 
uregelmæssigheder i anvendelsen af EU-
lovgivningen, også på områder, der ikke er 
omfattet af dens beføjelser, skal den
indberette disse formodede 
uregelmæssigheder til Kommissionen og 
myndighederne i den berørte medlemsstat, 
hvis det er relevant.

7. Hvis agenturet i forbindelse med 
samordnede eller fælles inspektioner eller i 
forbindelse med sine øvrige aktiviteter 
fatter mistanke om uregelmæssigheder i 
anvendelsen af EU-lovgivningen, på 
områder, der er omfattet af dens beføjelser, 
skal det indberette disse formodede 
uregelmæssigheder til Kommissionen og 
myndighederne i den berørte medlemsstat. 
Det kan kun indberette mistanke om 
uregelmæssigheder til Kommissionen, 
hvis en sådan indberetning ledsages af 
den berørte medlemsstats vurdering og 
udtalelse.

Begrundelse

Det skal sikres, at medlemsstaten har ret til og mulighed for at afgive sin udtalelse med 
forklaring om indberetningen af formodede uregelmæssigheder, og kun efter denne vurdering 
fra den berørte medlemsstat kan agenturets indberetning sendes til Kommissionen.

Ændringsforslag 54
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Agenturet skal i samarbejde med 
medlemsstater og arbejdsmarkedets parter 
vurdere risici og foretage analyser 
vedrørende arbejdskraftstrømme på tværs 
af grænserne som f.eks. hindringer for 
arbejdskraftens mobilitet, diskriminerende 
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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.

bestemmelser i national lovgivning og 
tilbagevendende problemer for 
enkeltpersoner og arbejdsgivere i 
forbindelse med mobilitet på tværs af 
grænserne. Med henblik herpå anvender 
agenturet alle tilgængelige statistiske data 
og sikrer 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 
agenturet foretage målrettede, 
tilbundsgående analyser og undersøgelser 
for at efterforske 
arbejdskraftmobilitetspecifikke spørgsmål.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Myndigheden pålægges at 
tilrettelægge peer reviews af nationale 
myndigheder og tjenester med henblik på 
at:

2. Efter anmodning fra den berørte 
medlemsstat tilrettelægger agenturet peer 
reviews af nationale myndigheder og 
tjenester med henblik på at:

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at øge kendskabet til forskellige 
systemer og praksisser og den gensidige 
forståelse dem imellem samt at vurdere 
effektiviteten af forskellige 
politikforanstaltninger, herunder 
forebyggelse og afskrækkelse.

c) at øge kendskabet til forskellige 
systemer og praksisser, herunder 
drøftelser om 
gennemførelsesforanstaltninger for EU-
retsakter, og den gensidige forståelse dem 
imellem samt at vurdere effektiviteten af 
forskellige politikforanstaltninger, 
herunder forebyggelse og afskrækkelse.
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Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Agenturet indsamler statistiske 
data, som er udarbejdet og tilvejebragt af 
medlemsstaterne på frivillig basis, på 
områder af EU-lovgivningen, der falder 
inden for rammerne af agenturets
beføjelser. I denne forbindelse skal 
agenturet bestræbe sig på at strømline 
nuværende dataindsamling på disse 
områder. Hvis det er relevant, finder 
artikel 16 anvendelse. Agenturet
samarbejder med Kommissionen (Eurostat) 
og deler resultaterne af sin dataindsamling, 
hvis det er relevant.

Ændringsforslag 59

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at opstille fælles retningslinjer til 
brug for medlemsstaterne, herunder 
retningslinjer for inspektioner i sager med 
en grænseoverskridende dimension, samt 
fælles definitioner og begreber, der bygger 

a) at opstille forslag til ikkebindende
retningslinjer til brug for medlemsstaterne, 
herunder retningslinjer for inspektioner i 
sager med en grænseoverskridende 
dimension, samt fælles definitioner og 
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på relevant arbejde på EU-plan begreber, der bygger på relevant arbejde på 
EU-plan

Ændringsforslag 60

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at fremme og støtte gensidig 
bistand enten i form af peer-to-peer- eller 
gruppeaktiviteter samt udveksling af 
personale og udstationeringsordninger 
nationale myndigheder imellem

b) at fremme og støtte gensidig 
bistand enten i form af peer-to-peer- eller 
gruppeaktiviteter samt udveksling af 
personale og udstationeringsordninger 
medlemsstaterne imellem

Begrundelse

Det præciseres, at agenturet bør lette samarbejdet mellem medlemsstaterne, ikke mellem en 
given medlemsstats egne nationale myndigheder, da dette fortsat bør henhøre under 
medlemsstaternes kompetencer.

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at fremme og støtte regelmæssige 
peer reviews af alle relevante kompetente 
retshåndhævende myndigheder, idet der 
sikres en passende rotation mellem såvel 
de kompetente retshåndhævende 
myndigheder, der foretager evalueringen, 
som dem, der evalueres.

Ændringsforslag 62

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

formidling af erfaringer og god praksis, 
bl.a. eksempler på samarbejde mellem de 
relevante medlemsstater og eksisterende 
samarbejdsorganisationer

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) at udvikle fælles digitale værktøjer 
for at styrke samarbejdet mellem 
nationale myndigheder.

Begrundelse

Den europæiske arbejdsmarkedsmyndighed forventes at bidrage til udviklingen af 
operationelle, interoperable, fælles digitale værktøjer, der gavner samarbejde og deling af 
god praksis mellem medlemsstaterne (jf. ændringsforslaget til betragtning 16).

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13 udgår

Mægling mellem medlemsstaterne

1. I tilfælde af tvister medlemsstaterne 
imellem vedrørende anvendelsen eller 
fortolkningen af EU-lovgivningen på 
områder, der er omfattet af denne 
forordning, kan myndigheden indtage en 
mæglerrolle.

2. Efter anmodning fra en af de 
medlemsstater, der er berørt af en tvist, 
indleder myndigheden en 
mæglingsprocedure ved sit 
mæglingsudvalg, der nedsættes til dette 
formål i henhold til artikel 17, stk. 2. 
Myndigheden kan også indlede en 
mæglingsprocedure på eget initiativ ved 



AD\1163216DA.docx 33/38 PE623.885v02-00

DA

mæglingsudvalget, herunder på grundlag 
af en anmodning fra SOLVIT, efter aftale 
med alle de medlemsstater, der er berørt 
af den pågældende tvist.

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.

4. Sager, hvor der er verserende retssager 
på nationalt plan eller EU-plan, antages 
ikke til mægling hos myndigheden.

5. Senest tre måneder efter afslutning af 
mægling foretaget af myndigheden 
aflægger de berørte medlemsstater 
rapport til myndigheden om, hvilke 
foranstaltninger de har truffet for at følge 
op på den, eller hvorfor de ikke har truffet 
foranstaltninger, hvis de ikke har fulgt op 
på den.

6. Myndigheden aflægger rapport til 
Kommissionen på kvartalsbasis om 
resultaterne af de mæglingssager, den 
påtager sig.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Kapitel 3 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndighedens organisation Agenturets organisation

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Myndighedens forvaltnings- og 
ledelsesstruktur består af:

1. Agenturets forvaltnings- og 
ledelsesstruktur består af:

Ændringsforslag 68

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.

Agenturet kan nedsætte arbejdsgrupper 
eller ekspertpaneler med deltagelse af 
repræsentanter fra alle de medlemsstater, 
som ønsker at deltage, og/eller fra 
Kommissionen eller af eksterne eksperter 
efter udvælgelsesprocedurer med henblik 
på udførelsen af sine specifikke opgaver 
eller på specifikke politiske områder.
Forretningsordenen for sådanne 
arbejdsgrupper og paneler fastsættes af 
agenturet efter høring af Kommissionen. I 
spørgsmål vedrørende koordinering af de 
sociale sikringsordninger høres også Den 
Administrative Kommission for 
Koordinering af Sociale 
Sikringsordninger.

Ændringsforslag 69

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den administrerende direktør 
afgør, om det er nødvendigt at placere en 
eller flere ansatte i en eller flere 
medlemsstater. Inden den 
administrerende direktør beslutter at 
oprette et lokalt kontor, indhenter han 
forudgående samtykke fra Kommissionen, 
bestyrelsen og den eller de berørte 
medlemsstater. Beslutningen fastsætter
omfanget af de aktiviteter, der skal 
udføres af det lokale kontor, således at 
unødige omkostninger og overlapning af 
myndighedens administrative funktioner 
undgås. En hjemstedsaftale med den eller 
de berørte medlemsstater kan være 
påkrævet.

udgår

Begrundelse

Det fremgår i dag ikke klart af teksten, hvad formålet er, og hvornår det vil være nødvendigt 
at placere en eller flere ansatte i en eller flere medlemsstater. Der er mange uafklarede 
spørgsmål: Hvilke aktiviteter vil blive udført af ansatte i de pågældende medlemsstater? Er 
der tale om midlertidigt ansatte eller permanente job osv. Der er en risiko for overlapning 
med de nationale forbindelsesofficerers rolle.

Ændringsforslag 71

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 seks repræsentanter for 
arbejdsmarkedets parter på EU-plan, som i 
lige omfang repræsenterer fagforeninger og 
arbejdsgiverorganisationer, og to 
repræsentanter for Kommissionen. 
Medlemmerne kan lade sig ledsage af 
sagkyndige til møderne i 
interessentgruppen.

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Begrundelse

Ingen nødvendige eller mulige ændringer.

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Begrundelse

Ingen nødvendige eller mulige ændringer.
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