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AMENDEMENTEN
De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de bevoegde Commissie werkgelegenheid en
sociale zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Titel 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voorstel voor een VERORDENING VAN
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE
RAAD tot oprichting van een Europese
Arbeidsautoriteit

Voorstel voor een VERORDENING VAN
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE
RAAD tot oprichting van een Europees
Arbeidsagentschap

(Voor de EER en Zwitserland relevante
tekst)

(Voor de EER en Zwitserland relevante
tekst)

Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Visum 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking
van de Europese Unie, en met name
artikel 46, artikel 48, artikel 53, lid 1,
artikel 62 en artikel 91, lid 1,

Gezien het Verdrag betreffende de werking
van de Europese Unie, en met name de
artikelen 46 en 48,

Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)
Krachtens artikel 3 VEU zet de
Unie zich in voor een sociale
markteconomie met een groot
AD\1163216NL.docx
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Krachtens artikel 3 VEU zet de
Unie zich in voor een sociale
markteconomie met een groot
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concurrentievermogen die gericht is op
volledige werkgelegenheid en sociale
vooruitgang, en bevordert zij sociale
rechtvaardigheid en bescherming.
Overeenkomstig artikel 9 VWEU houdt de
Unie bij de bepaling en de uitvoering van
haar beleid en optreden rekening met de
eisen in verband met, onder andere, de
bevordering van een hoog niveau van
werkgelegenheid, de waarborging van een
adequate sociale bescherming, de
bestrijding van sociale uitsluiting alsmede
een hoog niveau van onderwijs, opleiding
en bescherming van de volksgezondheid.

concurrentievermogen die gericht is op
volledige werkgelegenheid en sociale
vooruitgang, en bevordert zij sociale
rechtvaardigheid en bescherming.
Overeenkomstig artikel 9 VWEU houdt de
Unie bij de bepaling en de uitvoering van
haar beleid en optreden rekening met de
eisen in verband met, onder andere, de
bevordering van een hoog niveau van
werkgelegenheid, de waarborging van een
adequate sociale bescherming, de
bestrijding van sociale uitsluiting alsmede
een hoog niveau van onderwijs, opleiding
en bescherming van de volksgezondheid.
Krachtens artikel 5 VEU wordt de
uitoefening van Uniebevoegdheden
beheerst door de beginselen van
subsidiariteit en evenredigheid.

Motivering
Het is belangrijk dat de beginselen van evenredigheid en subsidiariteit worden geëerbiedigd
bij het vaststellen van de taken van het EAA.

Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)
Er moet een Europese
Arbeidsautoriteit (de "Autoriteit") worden
opgericht met het oog op meer
rechtvaardigheid en vertrouwen in de
eengemaakte markt. Daartoe is het zaak dat
de Autoriteit de lidstaten en de Commissie
steunt bij het versterken van de toegang
van personen en werkgevers tot informatie
over hun rechten en plichten in het kader
van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit
en tot relevante diensten, de naleving van
het recht van de Unie en de samenwerking
tussen de lidstaten bevordert met het oog
op de doeltreffende toepassing van het
recht van de Unie op deze gebieden en
bemiddelt en tot een oplossing bijdraagt als

(5)
Er moet een Europees
Arbeidsagentschap (het "Agentschap")
worden opgericht met het oog op meer
rechtvaardigheid en vertrouwen in en de
bevordering van het vrije verkeer van
werknemers en diensten op de
eengemaakte markt, waarbij de beginselen
van evenredigheid en subsidiariteit
moeten worden geëerbiedigd. Daartoe is
het zaak dat het Agentschap de lidstaten en
de Commissie steunt bij het versterken van
de toegang van werknemers en werkgevers
tot relevante en actuele informatie over
hun rechten en plichten in het kader van
grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit in
alle lidstaten door middel van een EAA-
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er zich grensoverschrijdende geschillen of
verstoringen van de arbeidsmarkt
voordoen.

webportaal, alsook tot relevante diensten,
en bij het bevorderen van de
samenwerking tussen de lidstaten met het
oog op de doeltreffende toepassing van het
recht van de Unie op deze gebieden en
bemiddelt en tot een oplossing bijdraagt als
er zich grensoverschrijdende geschillen of
verstoringen van de arbeidsmarkt
voordoen.

Motivering
Het voornaamste doel van het oprichten van het Europees Arbeidsagentschap zou de
bevordering van het vrije verkeer van werknemers op de eengemaakte markt moeten zijn.
Om dat te bewerkstelligen, is het belangrijk om de toegang tot relevante informatie over
grensoverschrijdende mobiliteit in alle EU-lidstaten te versterken. Dit kan worden bereikt
door een actueel en toegankelijk EAA-webportaal op te zetten.

Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 6
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)
De Autoriteit moet haar
activiteiten uitvoeren op het gebied van
grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en
de coördinatie van de sociale zekerheid,
met inbegrip van het vrije verkeer van
werknemers, de detachering van
werknemers en uiterst mobiele diensten.
Zij moet ook de samenwerking tussen de
lidstaten versterken bij de bestrijding van
zwartwerk. Wanneer de Autoriteit bij de
uitvoering van haar activiteiten
onregelmatigheden – inclusief op
gebieden van het recht van de Unie die
buiten haar bevoegdheid vallen –
vermoedt zoals de tewerkstelling van
illegale onderdanen van derde landen of
schendingen van de arbeidsvoorwaarden
of de gezondheids- en
veiligheidsvoorschriften, moet zij hierover
verslag kunnen uitbrengen en in
voorkomend geval met de Commissie, de
bevoegde organen van de Unie en de
nationale autoriteiten rond deze kwesties

(6)
Het Agentschap moet zijn
activiteiten uitvoeren op het gebied van
grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en
de coördinatie van de sociale zekerheid,
met inbegrip van het vrije verkeer van
werknemers en diensten. Het Agentschap
moet ook de samenwerking tussen de
lidstaten versterken bij de bestrijding van
zwartwerk en het gebruik van
brievenbusmaatschappijen in de sector
wegvervoer, wat heeft bijgedragen aan
een verstoring van de
concurrentieverhoudingen in de sector.
Wanneer het Agentschap bij de uitvoering
van zijn activiteiten onregelmatigheden
vermoedt, moet het hierover verslag
kunnen uitbrengen aan de Commissie en
de nationale autoriteiten.
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kunnen samenwerken.

Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 8
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)
In bepaalde gevallen is
sectorspecifieke wetgeving van de Unie
vastgesteld om aan specifieke behoeften in
bepaalde sectoren – zoals internationaal
vervoer – te voldoen. De Autoriteit moet
zich ook bezighouden met de
grensoverschrijdende aspecten van de
toepassing van dergelijke sectorspecifieke
wetgeving van de Unie, met name
Verordening (EG) nr. 561/2006 van het
Europees Parlement en de Raad49, Richtlijn
2006/22/EG van het Europees Parlement
en de Raad50, Verordening (EG)
nr. 1071/2009 van het Europees Parlement
en de Raad51 en Richtlijn (tot wijziging van
Richtlijn 2006/22/EG – COM(2017)278)52.

(8)
In bepaalde gevallen is
sectorspecifieke wetgeving van de Unie
vastgesteld om aan specifieke behoeften in
bepaalde sectoren – zoals internationaal
vervoer – te voldoen. Het Agentschap mag
zich, met de voorafgaande toestemming
van de betrokken lidstaat, bezighouden
met de grensoverschrijdende aspecten van
de toepassing van dergelijke
sectorspecifieke wetgeving van de Unie,
met name Verordening (EG) nr. 561/2006
van het Europees Parlement en de Raad49,
Richtlijn 2006/22/EG van het Europees
Parlement en de Raad50, Verordening (EG)
nr. 1071/2009 van het Europees Parlement
en de Raad51 en Richtlijn (tot wijziging van
Richtlijn 2006/22/EG – COM(2017)27852.

_________________

_________________

49

Verordening (EG) nr. 561/2006 van het
Europees Parlement en de Raad van
15 maart 2006 tot harmonisatie van
bepaalde voorschriften van sociale aard
voor het wegvervoer, tot wijziging van
Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG)
nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking
van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de
Raad (PB L 102 van 11.4.2006, blz. 1).

49

50

50

Verordening (EG) nr. 561/2006 van het
Europees Parlement en de Raad van
15 maart 2006 tot harmonisatie van
bepaalde voorschriften van sociale aard
voor het wegvervoer, tot wijziging van
Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG)
nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking
van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de
Raad (PB L 102 van 11.4.2006, blz. 1).

Richtlijn 2006/22/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 15 maart 2006
inzake minimumvoorwaarden voor de
uitvoering van de Verordeningen (EEG)
nr. 3820/85 en (EEG) nr. 3821/85 van de
Raad betreffende voorschriften van sociale
aard voor het wegvervoer en tot intrekking
van Richtlijn 88/599/EEG van de Raad
(PB L 102 van 11.4.2006, blz. 35).
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Richtlijn 2006/22/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 15 maart 2006
inzake minimumvoorwaarden voor de
uitvoering van de Verordeningen (EEG)
nr. 3820/85 en (EEG) nr. 3821/85 van de
Raad betreffende voorschriften van sociale
aard voor het wegvervoer en tot intrekking
van Richtlijn 88/599/EEG van de Raad
(PB L 102 van 11.4.2006, blz. 35).
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51

Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het
Europees Parlement en de Raad van
21 oktober 2009 tot vaststelling van
gemeenschappelijke regels betreffende de
voorwaarden waaraan moet zijn voldaan
om het beroep van wegvervoerondernemer
uit te oefenen en tot intrekking van
Richtlijn 96/26/EG van de Raad (PB L 300
van 14.11.2009, blz. 51).

51

52

52

Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het
Europees Parlement en de Raad van
21 oktober 2009 tot vaststelling van
gemeenschappelijke regels betreffende de
voorwaarden waaraan moet zijn voldaan
om het beroep van wegvervoerondernemer
uit te oefenen en tot intrekking van
Richtlijn 96/26/EG van de Raad (PB L 300
van 14.11.2009, blz. 51).

COM(2017)278 – Voorstel voor een
richtlijn van het Europees Parlement en de
Raad tot wijziging van Richtlijn
2006/22/EG wat betreft de
handhavingsvoorschriften en tot
vaststelling van specifieke regels met
betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en
Richtlijn 2014/67/EU voor de
terbeschikkingstelling van bestuurders in
de wegvervoersector.

COM(2017)278 – Voorstel voor een
richtlijn van het Europees Parlement en de
Raad tot wijziging van Richtlijn
2006/22/EG wat betreft de
handhavingsvoorschriften en tot
vaststelling van specifieke regels met
betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en
Richtlijn 2014/67/EU voor de
terbeschikkingstelling van bestuurders in
de wegvervoersector.

Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Overweging 9
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)
De personen die onder de
activiteiten van de Autoriteit vallen,
moeten personen zijn die onderworpen zijn
aan het recht van de Unie binnen het
toepassingsgebied van deze verordening,
met inbegrip van werknemers,
zelfstandigen, werkzoekenden en
economisch niet-actieve personen. Het
betreft zowel burgers van de Unie als
onderdanen van derde landen die legaal in
de Unie verblijven – bijvoorbeeld
gedetacheerde werknemers, houders van
een Europese blauwe kaart, binnen een
onderneming overgeplaatste personen of
langdurig ingezeten – en hun gezinsleden.

(9)
De personen die onder de
activiteiten van het Agentschap vallen,
moeten personen zijn die onderworpen zijn
aan het recht van de Unie binnen het
toepassingsgebied van deze verordening,
met inbegrip van werknemers,
zelfstandigen, werkzoekenden en
economisch niet-actieve personen. Het
betreft zowel burgers van de Unie als
onderdanen van derde landen die legaal in
de Unie verblijven – bijvoorbeeld houders
van een Europese blauwe kaart, binnen een
onderneming overgeplaatste personen of
langdurig ingezeten – en hun gezinsleden,
zoals bepaald in de relevante
rechtshandelingen van de Unie die hun
verplaatsing binnen de Unie beheersen.

Amendement 8
AD\1163216NL.docx
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Voorstel voor een verordening
Overweging 11
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11) Om ervoor te zorgen dat ze van een
eerlijke en doeltreffende interne markt
kunnen profiteren, moet de Autoriteit de
mogelijkheden voor personen en
werknemers bevorderen om mobiel te zijn
of diensten te verlenen en overal in de Unie
mensen aan te werven. Dit houdt onder
meer in dat de grensoverschrijdende
mobiliteit van personen wordt bevorderd
door de toegang tot diensten op het gebied
van grensoverschrijdende mobiliteit te
vergemakkelijken – bijvoorbeeld de
grensoverschrijdende matching van
vacatures, stages en leerlingplaatsen – en
mobiliteitsregelingen te promoten –
bijvoorbeeld "Je eerste Eures-baan" of
"ErasmusPRO". De Autoriteit moet ook de
transparantie van de informatie – onder
meer over de rechten en plichten uit hoofde
van het recht van de Unie – en de toegang
tot diensten voor personen en werkgevers
helpen verbeteren – in samenwerking met
andere informatiediensten van de Unie,
zoals Uw Europa - Advies – en ertoe
bijdragen dat ten volle wordt geprofiteerd
van en voor consistentie wordt gezorgd
met de portaalsite Uw Europa, die de
ruggengraat van de toekomstige éne
digitale toegangspoort zal vormen53.

(11) Om ervoor te zorgen dat ze volledig
van een doeltreffende interne markt kunnen
profiteren, moet het Agentschap de
mogelijkheden voor werknemers en
werkgevers bevorderen om mobiel te zijn
of diensten te verlenen en overal in de Unie
mensen aan te werven. Dit houdt onder
meer in dat de grensoverschrijdende
mobiliteit van personen wordt bevorderd
door een toegankelijk webportaal te
creëren met actuele en volledige
informatie over de arbeidswetgeving en voorwaarden in alle lidstaten van de Unie,
alsook de toegang tot diensten op het
gebied van grensoverschrijdende mobiliteit
te vergemakkelijken – bijvoorbeeld de
grensoverschrijdende matching van
vacatures, stages en leerlingplaatsen – en
mobiliteitsregelingen te promoten –
bijvoorbeeld "Je eerste Eures-baan" of
"ErasmusPRO". Het Agentschap moet ook
de transparantie van de informatie – onder
meer over de rechten en plichten uit hoofde
van het recht van de Unie – en de toegang
tot diensten voor personen en werkgevers
helpen verbeteren – in samenwerking met
andere informatiediensten van de Unie,
zoals Uw Europa - Advies – en ertoe
bijdragen dat ten volle wordt geprofiteerd
van en voor consistentie wordt gezorgd
met de portaalsite Uw Europa, die de
ruggengraat van de toekomstige éne
digitale toegangspoort zal vormen53.

_________________

_________________

53

53

Verordening [Eén digitale toegangspoort
– [COM(2017) 256]

Verordening [Eén digitale toegangspoort
– [COM(2017) 256]

Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Overweging 12
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12) De Autoriteit moet daartoe
samenwerken met andere relevante
initiatieven en netwerken van de Unie –
met name het Europees netwerk van
openbare diensten voor arbeidsvoorziening
(ODA's)54, het European Enterprise
Network55, het Border Focal Point56 en
Solvit57 – en met relevante nationale
diensten, zoals de in het kader van
Richtlijn 2014/54/EU door de lidstaten
aangewezen organen ter bevordering van
gelijke behandeling en ter ondersteuning
van werknemers in de Unie en hun
familieleden en de in het kader van
Richtlijn 2011/24/EU van het Europees
Parlement en de Raad58 aangewezen
nationale contactpunten om informatie
over gezondheidszorg te verstrekken. De
Autoriteit moet ook synergieën met de
voorgestelde Europese e-kaart voor
diensten59 onderzoeken, vooral wanneer de
lidstaten ervoor kiezen verklaringen over
gedetacheerde werknemers via het
elektronisch platform in te dienen. De
Autoriteit moet de Commissie vervangen
bij het beheer van het bij Verordening (EU)
2016/589 opgerichte Europees
coördinatiebureau van het Europees
netwerk van diensten voor
arbeidsvoorziening ("EURES"), met
inbegrip van de vaststelling van de
behoeften van de gebruikers en de
vereisten voor de doeltreffendheid van het
EURES-portaal en de bijbehorende ITdiensten, maar met uitzondering van het
verlenen van IT en de exploitatie en de
ontwikkeling van de IT-infrastructuur,
waarvoor de Commissie zelf zal blijven
zorgen.

(12) Het Agentschap moet daartoe
samenwerken met andere relevante
initiatieven en netwerken van de Unie –
met name het Europees netwerk van
openbare diensten voor arbeidsvoorziening
(ODA's)54, het European Enterprise
Network55, het Border Focal Point56 en
Solvit57 – en met bevoegde nationale
diensten, zoals de in het kader van
Richtlijn 2014/54/EU door de lidstaten
aangewezen organen ter bevordering van
gelijke behandeling en ter ondersteuning
van werknemers in de Unie en hun
familieleden en de in het kader van
Richtlijn 2011/24/EU van het Europees
Parlement en de Raad58 aangewezen
nationale contactpunten om informatie
over gezondheidszorg te verstrekken. Het
Agentschap moet ook synergieën met de
voorgestelde Europese e-kaart voor
diensten59 onderzoeken, vooral wanneer de
lidstaten ervoor kiezen verklaringen over
gedetacheerde werknemers via het
elektronisch platform in te dienen. Het
Agentschap moet de Commissie vervangen
bij het beheer van het bij Verordening (EU)
2016/589 opgerichte Europees
coördinatiebureau van het Europees
netwerk van diensten voor
arbeidsvoorziening ("EURES"), met
inbegrip van de vaststelling van de
behoeften van de gebruikers en de
vereisten voor de doeltreffendheid van het
EURES-portaal en de bijbehorende ITdiensten, maar met uitzondering van het
verlenen van IT en de exploitatie en de
ontwikkeling van de IT-infrastructuur,
waarvoor de Commissie zelf zal blijven
zorgen.

_________________

_________________

54

54

Besluit nr. 573/2014/EU van het
Europees Parlement en de Raad van
15 mei 2014 betreffende nauwere
samenwerking tussen openbare diensten
voor arbeidsvoorziening (ODA's)
(PB L 159 van 28.5.2014, blz. 32).
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Besluit nr. 573/2014/EU van het
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15 mei 2014 betreffende nauwere
samenwerking tussen openbare diensten
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55

European Enterprise Network,
https://een.ec.europa.eu/

55

56

Mededeling van de Commissie aan de
Raad en het Europees Parlement, Groei en
cohesie stimuleren in grensregio’s van de
EU, COM(2017) 534.

56

57

Aanbeveling van de Commissie van 17
september 2013 inzake de beginselen voor
de werking van Solvit (PB L 249 van
19.9.2011, blz. 10).

57

58

Richtlijn 2011/24/EU van het Europees
Parlement en de Raad van 9 maart 2011
betreffende de toepassing van de rechten
van patiënten bij grensoverschrijdende
gezondheidszorg (PB L 88 van 4.4.2011,
blz. 45).

58

59

59

European Enterprise Network,
https://een.ec.europa.eu/
Mededeling van de Commissie aan de
Raad en het Europees Parlement, Groei en
cohesie stimuleren in grensregio’s van de
EU, COM(2017) 534.
Aanbeveling van de Commissie van 17
september 2013 inzake de beginselen voor
de werking van Solvit (PB L 249 van
19.9.2011, blz. 10).
Richtlijn 2011/24/EU van het Europees
Parlement en de Raad van 9 maart 2011
betreffende de toepassing van de rechten
van patiënten bij grensoverschrijdende
gezondheidszorg (PB L 88 van 4.4.2011,
blz. 45).

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

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

Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Overweging 13
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13) Met het oog op een eerlijke,
eenvoudige en doeltreffende toepassing
van het recht van de Unie moet de
Autoriteit de samenwerking en de tijdige
uitwisseling van informatie tussen de
lidstaten bevorderen. Samen met andere
personeelsleden is het aan de nationale
verbindingsfunctionarissen die binnen de
Autoriteit werkzaam zijn, de naleving door
de lidstaten van hun
samenwerkingsverplichtingen te
bevorderen, uitwisselingen tussen lidstaten
met behulp van specifieke procedures te
versnellen en voor links met andere
krachtens het recht van de Unie opgerichte
nationale verbindingsbureaus, organen en
contactpunten te zorgen. De Autoriteit
moet het gebruik van innovatieve
methoden voor doeltreffende en efficiënte
grensoverschrijdende samenwerking
stimuleren – met inbegrip van
elektronische instrumenten voor de

(13) Met het oog op een nietdiscriminerende, evenredige, eerlijke,
eenvoudige en doeltreffende toepassing
van het recht van de Unie moet het
Agentschap de samenwerking en de tijdige
uitwisseling van informatie tussen de
lidstaten bevorderen en verbeteren. Samen
met andere personeelsleden is het aan de
nationale verbindingsfunctionarissen die
binnen het Agentschap werkzaam zijn, de
naleving door de lidstaten van hun
samenwerkingsverplichtingen te
bevorderen, uitwisselingen tussen lidstaten
met behulp van specifieke procedures te
versnellen en voor links met andere
krachtens het recht van de Unie opgerichte
nationale verbindingsbureaus, organen en
contactpunten te zorgen. Het Agentschap
moet het gebruik van innovatieve
methoden voor doeltreffende en efficiënte
grensoverschrijdende samenwerking
stimuleren – met inbegrip van
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uitwisseling van gegevens, zoals het
systeem voor de elektronische uitwisseling
van socialezekerheidsgegevens (EESSI) en
het Informatiesysteem interne markt (IMI)
– en bijdragen tot de verdere digitalisering
van procedures en tot de verbetering van
IT-instrumenten voor de uitwisseling van
berichten tussen nationale autoriteiten.

elektronische instrumenten voor de
uitwisseling van gegevens, zoals het
systeem voor de elektronische uitwisseling
van socialezekerheidsgegevens (EESSI) en
het Informatiesysteem interne markt (IMI)
– en bijdragen tot de verdere digitalisering
van procedures en tot de verbetering van
IT-instrumenten voor de uitwisseling van
berichten tussen nationale autoriteiten.
Voorts moet het Agentschap het gebruik
van de volgende systemen voor de
uitwisseling van informatie in de
vervoersector aanmoedigen: i) het
Europees Register van
wegvervoerondernemingen (ERRU), tot
stand gebracht krachtens
Verordening (EG) nr. 1071/2009, om
informatie die is opgenomen in nationale
registers van vervoersondernemingen op
doeltreffende en geharmoniseerde wijze
uit te wisselen; en ii) het
Informatiesysteem interne markt (IMI),
tot stand gebracht krachtens Verordening
(EU) nr. 1024/2012, dat lidstaten in staat
stelt om een administratieve
samenwerking tot stand te brengen en om
gegevens en informatie uit te wisselen met
betrekking tot verklaringen van
terbeschikkingstelling. Om de naleving
van de wetgeving van de Unie te
waarborgen, hebben nationale
inspecteurs die verantwoordelijk zijn voor
de wegcontroles rechtstreeks en in real
time toegang tot beide systemen, via een
elektronische applicatie die in alle
lidstaten wordt gebruikt; Het Agentschap
moet deze elektronische applicatie
promoten.

Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Overweging 14
Door de Commissie voorgestelde tekst
(14)

Amendement

Om de lidstaten beter in staat te
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stellen grensoverschrijdende
onregelmatigheden aan te pakken met
betrekking tot het recht van de Unie dat
onder haar bevoegdheden valt, moet de
Autoriteit de nationale autoriteiten steunen
bij het uitvoeren van onderling afgestemde
en gezamenlijke inspecties, onder meer
door de uitvoering van de inspecties
overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn
2014/67/EU te vergemakkelijken. De
inspecties moeten plaatsvinden als de
lidstaten erom verzoeken of als de lidstaten
met het voorstel van de Autoriteit
instemmen. De Autoriteit moet
strategische, logistieke en technische
bijstand verlenen aan de lidstaten die aan
de onderling afgestemde of gezamenlijke
inspecties deelnemen, met volledige
inachtneming van de
vertrouwelijkheidsvoorschriften. De
inspecties moeten in overeenstemming met
de betrokken lidstaten worden uitgevoerd
en volledig binnen het nationale
rechtskader van de betrokken lidstaten
vallen, die voor follow-up van de
resultaten van de onderling afgestemde en
gezamenlijke inspecties moeten zorgen
overeenkomstig hun nationale recht.

stellen grensoverschrijdende
onregelmatigheden aan te pakken met
betrekking tot het recht van de Unie dat
onder zijn bevoegdheden valt, moet het
Agentschap de nationale autoriteiten
steunen bij het uitvoeren van onderling
afgestemde en gezamenlijke controles en
inspecties, onder meer door de uitvoering
van de controles en de inspecties
overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn
2014/67/EU te vergemakkelijken. De
inspecties zullen plaatsvinden als de
lidstaten erom verzoeken of als de lidstaten
met het voorstel van het Agentschap
instemmen, en altijd met instemming van
de betrokken lidstaat. Het Agentschap
moet strategische, logistieke en technische
bijstand verlenen aan de lidstaten die aan
de onderling afgestemde of gezamenlijke
inspecties deelnemen, met volledige
inachtneming van de
vertrouwelijkheidsvoorschriften. De
inspecties moeten in overeenstemming met
de betrokken lidstaat worden uitgevoerd en
volledig binnen het nationale rechtskader
vallen van de lidstaat op het grondgebied
waarvan de inspectie wordt uitgevoerd,
die voor follow-up van de resultaten van de
onderling afgestemde en gezamenlijke
inspecties moet zorgen overeenkomstig
zijn nationale recht.

Motivering
Het is belangrijk om te specificeren dat de inspecties alleen mogen plaatsvinden binnen het
nationale rechtskader van de lidstaat op wiens grondgebied die inspecties worden uitgevoerd.

Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Overweging 15
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15) Om op de hoogte te blijven van
nieuwe trends, uitdagingen of lacunes op
het gebied van arbeidsmobiliteit en de
PE623.885v02-00
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12/41

AD\1163216NL.docx

coördinatie van de sociale zekerheid, moet
de Autoriteit een analytische en
risicobeoordelingscapaciteit ontwikkelen.
Daarbij moeten studies en analysen van de
arbeidsmarkt worden uitgevoerd, evenals
collegiale toetsingen. De Autoriteit moet
potentiële onevenwichtigheden in termen
van vaardigheden en grensoverschrijdende
arbeidsstromen monitoren, met inbegrip
van de mogelijke effecten ervan voor de
territoriale samenhang. De Autoriteit moet
ook de in artikel 10 van Richtlijn
2014/67/EU bedoelde risicobeoordeling
ondersteunen. De Autoriteit moet zorgen
voor synergieën en complementariteit met
andere agentschappen, diensten of
netwerken van de Unie. Daarbij moet
onder meer worden gestreefd naar input
van Solvit en soortgelijke diensten over
steeds terugkerende problemen waarmee
personen en bedrijven worden
geconfronteerd bij de uitoefening van hun
rechten op de gebieden binnen de
werkingssfeer van de Autoriteit. De
Autoriteit moet ook die activiteiten op het
gebied van gegevensverzameling
vergemakkelijken en stroomlijnen waarin
de relevante wetgeving van de Unie binnen
haar werkingssfeer voorziet. Dit brengt
geen nieuwe rapportageverplichtingen voor
de lidstaten mee.

coördinatie van de sociale zekerheid, moet
het Agentschap, in samenwerking met de
lidstaten en de sociale partners, een
analytische en risicobeoordelingscapaciteit
ontwikkelen. Daarbij moeten studies en
analysen van de arbeidsmarkt worden
uitgevoerd, evenals collegiale toetsingen.
Het Agentschap moet potentiële
onevenwichtigheden in termen van
vaardigheden en grensoverschrijdende
arbeidsstromen monitoren, met inbegrip
van de mogelijke effecten ervan voor de
territoriale samenhang. Het Agentschap
moet ook de in artikel 10 van Richtlijn
2014/67/EU bedoelde risicobeoordeling
ondersteunen. Het Agentschap moet
zorgen voor synergieën en
complementariteit met andere
agentschappen, diensten of netwerken van
de Unie. Daarbij moet onder meer worden
gestreefd naar input van Solvit en
soortgelijke diensten over steeds
terugkerende problemen waarmee personen
en bedrijven worden geconfronteerd bij de
uitoefening van hun rechten op de
gebieden binnen de werkingssfeer van het
Agentschap. Het Agentschap moet ook die
activiteiten op het gebied van
gegevensverzameling vergemakkelijken en
stroomlijnen waarin de relevante
wetgeving van de Unie binnen haar
werkingssfeer voorziet. Dit brengt geen
nieuwe rapportageverplichtingen voor de
lidstaten mee.

Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Overweging 16
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16) Om de capaciteit van de nationale
autoriteiten te versterken en de samenhang
bij de toepassing van het recht van de Unie
binnen haar werkingssfeer te verbeteren
moet de Autoriteit operationele bijstand
verlenen aan nationale autoriteiten, onder
meer door praktische richtsnoeren op te
stellen, opleidingen en programma’s voor

(16) Om de capaciteit van de nationale
autoriteiten te versterken en de samenhang
bij de toepassing en handhaving van het
recht van de Unie binnen haar
werkingssfeer te verbeteren moet het
Agentschap operationele en technische
bijstand verlenen aan nationale autoriteiten,
onder meer door praktische richtsnoeren op
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collegiaal leren te ontwikkelen, projecten
voor wederzijdse bijstand te bevorderen,
uitwisselingen van personeel – zoals de in
artikel 8 van Richtlijn 2014/67/EU
bedoelde uitwisselingen – te
vergemakkelijken en de lidstaten te steunen
bij de organisatie van
voorlichtingscampagnes om personen en
werkgevers over hun rechten en plichten te
informeren. De Autoriteit moet de
uitwisseling, de verspreiding en de
toepassing van goede praktijken
bevorderen.

te stellen, opleidingen en programma’s
voor collegiaal leren te ontwikkelen,
projecten voor wederzijdse bijstand en
regelmatige collegiale toetsingen te
bevorderen, uitwisselingen van personeel –
zoals de in artikel 8 van Richtlijn
2014/67/EU bedoelde uitwisselingen – te
vergemakkelijken en de lidstaten te steunen
bij de organisatie van
voorlichtingscampagnes om personen en
werkgevers over hun rechten en plichten te
informeren. Het Agentschap moet bijstand
verlenen bij de geharmoniseerde
toepassing van het recht van de Unie en
de uitwisseling, de verspreiding en de
toepassing van goede praktijken
bevorderen, evenals de invoering en het
gebruik van gemeenschappelijke digitale
instrumenten.

Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Overweging 17
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17) De Autoriteit moet een platform
bieden om geschillen tussen lidstaten bij
de toepassing van het recht van de Unie
dat binnen haar werkingssfeer valt, te
beslechten. De Autoriteit moet
voortbouwen op de bestaande dialoog- en
bemiddelingsmechanismen op het gebied
van de coördinatie van de sociale
zekerheid, die door de lidstaten worden
gewaardeerd60 en waarvan het belang
door het Hof van Justitie is erkend61. De
lidstaten moeten zaken naar de Autoriteit
kunnen verwijzen met het oog op
bemiddeling volgens de daartoe
vastgestelde standaardprocedures. De
Autoriteit mag zich uitsluitend
bezighouden met geschillen tussen
lidstaten; personen en werkgevers die bij
de uitoefening van hun EU-rechten
moeilijkheden ondervinden, moeten

(17) Personen en werkgevers die bij de
uitoefening van hun EU-rechten
moeilijkheden ondervinden, moeten
kunnen blijven beschikken over de
diensten van de lidstaten en van de Unie
die zich specifiek met dergelijke zaken
bezighouden, zoals het Solvit-netwerk,
waarnaar het Agentschap dergelijke zaken
moet verwijzen. Het Solvit-netwerk moet
ook zaken ter overweging naar het
Agentschap kunnen verwijzen die niet
kunnen worden opgelost als gevolg van
meningsverschillen tussen nationale
overheidsdiensten.
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kunnen blijven beschikken over de
diensten van de lidstaten en van de Unie
die zich specifiek met dergelijke zaken
bezighouden, zoals het Solvit-netwerk,
waarnaar de Autoriteit dergelijke zaken
moet verwijzen. Het Solvit-netwerk moet
ook zaken ter overweging naar de
Autoriteit kunnen verwijzen die niet
kunnen worden opgelost als gevolg van
meningsverschillen tussen nationale
overheidsdiensten.
_________________
60

Raad, Partiële algemene oriëntatie van
26 oktober 2017 over het voorstel voor een
verordening tot wijziging van
Verordening (EG) nr. 883/2004
betreffende de coördinatie van de
socialezekerheidsstelsels en Verordening
(EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de
wijze van toepassing van Verordening
(EG) nr. 883/2004 13645/1/17.
61

Zaak C-236/88 EU:C:1990:303,
punt 17; Zaak C-202/97 EU:C:2000:75,
punten 57-58; Zaak C-178/97
EU:C:2000:169, punten 44-45; Zaak C2/05 EU:C:2006:69, punten 28-29; Zaak
C-12/14 EU:C:2016:135, punten 39-41;
Zaak C-359/16 EU:C:2018:63, punten 4445.

Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Overweging 18
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18) Om het beheer van aanpassingen
van de arbeidsmarkt te vergemakkelijken
moet de Autoriteit de samenwerking tussen
belanghebbenden bevorderen om
verstoringen van de arbeidsmarkt aan te
pakken die meer dan één lidstaat treffen,
zoals herstructureringen of grote projecten
met een impact op de werkgelegenheid in
grensregio's.
AD\1163216NL.docx

(18) Om het beheer van aanpassingen
van de arbeidsmarkt te vergemakkelijken
moet het Agentschap de samenwerking
tussen belanghebbenden en de bevoegde
autoriteiten bevorderen om verstoringen
van de arbeidsmarkt aan te pakken die
meer dan één lidstaat treffen, zoals
herstructureringen of grote projecten met
een impact op de werkgelegenheid in
15/41

PE623.885v02-00

NL

grensregio's.

Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Overweging 21
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21) De lidstaten en de Commissie
moeten in een raad van bestuur
vertegenwoordigd zijn om ervoor te zorgen
dat de Autoriteit doeltreffend kan
functioneren. Bij de samenstelling van de
raad van bestuur – met inbegrip van de
selectie van de voorzitter en de
vicevoorzitter – moet rekening worden
gehouden met het evenwicht tussen
mannen en vrouwen, ervaring en
kwalificaties. Met het oog op het
doeltreffend en efficiënt functioneren van
de Autoriteit moet de raad van bestuur met
name een jaarlijks werkprogramma
vaststellen, zijn taken met betrekking tot de
begroting van de Autoriteit uitvoeren, de
voor de Autoriteit geldende financiële
regels vaststellen, een uitvoerend directeur
benoemen en de procedures vaststellen die
de uitvoerend directeur moet volgen bij het
nemen van besluiten met betrekking tot de
operationele taken van de Autoriteit.
Vertegenwoordigers van landen die geen
lidstaten van de Unie zijn maar die het
recht van de Unie toepassen binnen de
werkingssfeer van de Autoriteit, kunnen
als waarnemers aan de vergaderingen van
de raad van bestuur deelnemen.

(21) De lidstaten en de Commissie
moeten in een raad van bestuur
vertegenwoordigd zijn om ervoor te zorgen
dat het Agentschap doeltreffend kan
functioneren. Bij de samenstelling van de
raad van bestuur – met inbegrip van de
selectie van de voorzitter en de
vicevoorzitter – moet rekening worden
gehouden met het evenwicht tussen
mannen en vrouwen, ervaring,
kwalificaties en een gelijkwaardige
geografische vertegenwoordiging. Met het
oog op het doeltreffend en efficiënt
functioneren van het Agentschap moet de
raad van bestuur met name een jaarlijks
werkprogramma vaststellen, zijn taken met
betrekking tot de begroting van het
Agentschap uitvoeren, de voor het
Agentschap geldende financiële regels
vaststellen, een uitvoerend directeur
benoemen en de procedures vaststellen die
de uitvoerend directeur moet volgen bij het
nemen van besluiten met betrekking tot de
operationele taken van het Agentschap.
Vertegenwoordigers van landen die geen
lidstaten van de Unie zijn maar die het
recht van de Unie toepassen binnen de
werkingssfeer van het Agentschap, kunnen
als waarnemers aan de vergaderingen van
de raad van bestuur deelnemen.

Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Overweging 24
Door de Commissie voorgestelde tekst
PE623.885v02-00
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(24) Om haar volledige autonomie en
onafhankelijkheid te waarborgen moet de
Autoriteit over een autonome begroting
beschikken met inkomsten uit de algemene
begroting van de Unie, eventuele
vrijwillige financiële bijdragen van de
lidstaten en eventuele bijdragen van derde
landen die aan de werkzaamheden van de
Autoriteit deelnemen. In uitzonderlijke en
naar behoren gemotiveerde gevallen moet
de Autoriteit ook financiering in de vorm
van delegatieovereenkomsten of adhocsubsidies kunnen krijgen, evenals
vergoedingen voor publicaties en eventuele
andere door de Autoriteit verleende
diensten.

(24) Om haar volledige autonomie en
onafhankelijkheid te waarborgen moet het
Agentschap over een autonome begroting
beschikken met inkomsten uit de algemene
begroting van de Unie en eventuele
vrijwillige financiële bijdragen van de
lidstaten die aan de werkzaamheden van
het Agentschap deelnemen. In
uitzonderlijke en naar behoren
gemotiveerde gevallen moet de Autoriteit
ook financiering in de vorm van
delegatieovereenkomsten of adhocsubsidies kunnen krijgen, evenals
vergoedingen voor publicaties en bepaalde
diensten die op verzoek van
belanghebbenden door het Agentschap
worden verleend.

Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Overweging 27 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(27 bis)
Bij het bepalen van de zetel
van het Agentschap moet de gezamenlijke
verklaring van 19 juli 2012 over de
gedecentraliseerde agentschappen, met
inbegrip van de criteria voor geografisch
evenwicht, volledig in acht worden
genomen.
Motivering

Het is belangrijk om deze bepaling op te nemen om juridische duidelijkheid te bieden over de
procedure voor het kiezen van de zetel.

Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Overweging 32
Door de Commissie voorgestelde tekst
(32)

Amendement

De Autoriteit moet de activiteiten
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van de bij Verordening (EG) nr. 883/2004
opgerichte Administratieve Commissie
voor de coördinatie van de
socialezekerheidsstelsels ("de
Administratieve Commissie") aanvullen
voor zover zij regelgevende taken uitvoert
met betrekking tot de toepassing van
Verordening (EG) nr. 883/2004 en
Verordening (EG) nr. 987/2009. De
Autoriteit moet echter operationele taken
overnemen die momenteel binnen het
kader van de Administratieve Commissie
worden uitgevoerd: de Autoriteit moet
onder meer tussen lidstaten bemiddelen
en een forum bieden voor de behandeling
van financiële kwesties met betrekking tot
de toepassing van Verordening (EG) nr.
883/2004 en Verordening (EG)
nr. 987/2009 bieden – waarbij zij de bij die
verordeningen opgerichte
Rekencommissie vervangt – en de
behandeling van kwesties met betrekking
tot elektronische gegevensuitwisseling en
IT-instrumenten om de toepassing van die
verordeningen te vergemakkelijken –
waarbij zij de bij die verordeningen
opgerichte Technische Commissie voor de
gegevensverwerking vervangt.
Motivering
Al deze organen houden verband met vraagstukken die vallen onder de nationale
bevoegdheden.

Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Overweging 37 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(37 bis)
Het Parlement moet
stelselmatig en op voet van gelijkheid met
de Commissie en de Raad betrokken
worden bij het vaststellen en afwegen van
de criteria voor het kiezen van de locatie
van het Agentschap.
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Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.
Bij deze verordening wordt de
Europese Arbeidsautoriteit ("de
Autoriteit") opgericht.

1.
Bij deze verordening wordt het
Europese Arbeidsagentschap
("het Agentschap") opgericht.

Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.
De Autoriteit verleent de lidstaten
en de Commissie bijstand op het gebied
van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit
en de coördinatie van de
socialezekerheidsstelsels in de Unie.

2.
Het Agentschap verleent de
lidstaten en de Commissie bijstand op het
gebied van de doeltreffende toepassing en
handhaving van het arbeidsrecht van de
Unie in grensoverschrijdende
arbeidsmobiliteit en de coördinatie van de
socialezekerheidsstelsels in de Unie.

Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De doelstelling van de Autoriteit is bij te
dragen tot het waarborgen van eerlijke
arbeidsmobiliteit op de interne markt.
Daartoe:

AD\1163216NL.docx

De doelstelling van het Agentschap is het
vrije verkeer van werknemers en diensten
te bevorderen, toe te zien op de toepassing
van het Unierecht om behoorlijke
arbeidsomstandigheden te garanderen en
te waarborgen dat bij de arbeidsmobiliteit
op de interne markt de desbetreffende
wetgeving van de Unie volledig wordt
geëerbiedigd. Het draagt er eveneens toe
bij dat het complexe probleem van het
zwartwerk wordt aangepakt met volledige
inachtneming van de nationale
bevoegdheden en procedures. Daartoe:
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Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)
bevordert de Autoriteit de toegang
van personen en werkgevers tot informatie
over hun rechten en plichten, en tot
relevante diensten;

a)
verstrekt het Agentschap relevante
informatie aan werknemers, werkgevers
en relevante autoriteiten over hun rechten
en plichten, de arbeidswetgeving en voorwaarden in alle lidstaten door middel
van een toegankelijk webportaal in alle
officiële talen van de EU, en verleent het,
onder meer via de sociale partners,
relevante diensten aan werknemers en
werkgevers op het gebied van
grensoverschrijdende mobiliteit,
waaronder gratis adviesdiensten en
begeleiding;

Amendement 25
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)
ondersteunt de Autoriteit de
samenwerking tussen de lidstaten bij de
grensoverschrijdende handhaving van het
toepasselijke recht van de Unie, onder
meer door gezamenlijke inspecties te
vergemakkelijken;

b)
stimuleert, faciliteert en
ondersteunt het Agentschap de
samenwerking tussen de lidstaten bij de
grensoverschrijdende handhaving van het
toepasselijke recht van de Unie, onder
meer door onderling afgestemde en
gezamenlijke inspecties en controles te
vergemakkelijken;

Amendement 26
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)
bemiddelt de Autoriteit in en draagt
zij bij tot een oplossing voor
grensoverschrijdende geschillen tussen
nationale autoriteiten of verstoringen van
de arbeidsmarkt.

c)
bemiddelt het Agentschap in en
draagt het op verzoek van de betrokken
lidstaat bij tot een oplossing voor
grensoverschrijdende geschillen,
grensoverschrijdende
handhavingsproblemen of een gebrek aan
samenwerking tussen nationale bevoegde
autoriteiten of verstoringen van de
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arbeidsmarkt.

Amendement 27
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.
De Autoriteit is een orgaan van de
Unie met rechtspersoonlijkheid.

1.
Het Agentschap is een orgaan van
de Unie met rechtspersoonlijkheid.

Amendement 28
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.
In elke lidstaat geniet de Autoriteit
de meest uitgebreide
handelingsbevoegdheid die krachtens de
wetgeving van de betreffende lidstaat aan
rechtspersonen wordt verleend. Zij kan
met name roerende en onroerende
goederen verwerven of van de hand doen
en in rechte optreden.

Schrappen

Amendement 29
Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk 2 – titel
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Taken van de Autoriteit

Taken van het Agentschap

Amendement 30
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – titel
Door de Commissie voorgestelde tekst
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Taken van de Autoriteit

Taken van het Agentschap

Amendement 31
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)
overeenkomstig de artikelen 6 en 7
bevordert zij de toegang van personen en
werkgevers tot informatie over rechten en
plichten in grensoverschrijdende situaties
en de toegang tot diensten op het gebied
van grensoverschrijdende
arbeidsmobiliteit;

a)
overeenkomstig de artikelen 6 en 7
verstrekt het informatie aan werknemers
en werkgevers over hun rechten en
plichten in grensoverschrijdende situaties,
de arbeidswetgeving en -voorwaarden in
alle EU-lidstaten door middel van een
toegankelijk EAA-webportaal in alle
officiële talen van de Unie, en verleent
diensten op het gebied van
grensoverschrijdende mobiliteit,
waaronder adviesdiensten voor
werknemers en werkgevers;

Amendement 32
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
b bis) het verzamelt, verwerkt en
publiceert relevante statistieken over
controles en inspecties, die
overeenkomstig de wetgeving van de Unie
door de lidstaten worden doorgegeven;

Amendement 33
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)
overeenkomstig de artikelen 9 en
10 coördineert en ondersteunt zij onderling
afgestemde en gezamenlijke inspecties;

PE623.885v02-00

NL

c)
overeenkomstig de artikelen 9 en
10 coördineert, begeleidt en ondersteunt
het in samenwerking met de betrokken
lidstaten onderling afgestemde en
gezamenlijke inspecties en controles;
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Motivering
Inspecties worden in de vervoersector vaak controles genoemd, zoals bijvoorbeeld in
Richtlijn 2006/22/EG. Daarom moeten beide wettelijke termen in de toekst worden genoemd.
Amendement 34
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter f
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f)
overeenkomstig artikel 13
bemiddelt zij bij geschillen tussen de
autoriteiten van de lidstaten over de
toepassing van het toepasselijke recht van
de Unie;

f)
in overeenstemming met de
betrokken lidstaat bemiddelt het bij en
draagt het bij tot een oplossing voor
geschillen tussen de autoriteiten van de
lidstaten over de toepassing van het
toepasselijke recht van de Unie;

Amendement 35
Voorstel voor een verordening
Artikel 5– alinea 1 – letter g
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

g)
overeenkomstig artikel 14
bevordert zij de samenwerking tussen
relevante belanghebbenden bij
grensoverschrijdende verstoringen van de
arbeidsmarkt.

Schrappen

Amendement 36
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)
verstrekt de Autoriteit relevante
informatie over de rechten en plichten van
personen bij grensoverschrijdende
arbeidsmobiliteit;

a)
verstrekt het Agentschap, in
samenwerking met de lidstaten, relevante,
uitgebreide informatie en adviesdiensten
over de rechten en plichten van
werknemers en werkgevers bij
grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit
door middel van een toegankelijk
webportaal in alle officiële talen van
de Unie;
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Amendement 37
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)
bevordert de Autoriteit
mogelijkheden om de arbeidsmobiliteit van
personen te ondersteunen, onder meer door
advies over de toegang tot onderwijs en
taalopleidingen te verlenen;

b)
bevordert het Agentschap
mogelijkheden om de arbeidsmobiliteit van
personen te ondersteunen, onder meer door
relevante opleidingen en workshops te
ontwikkelen en te organiseren voor
werknemers en werkgevers, onder meer
taalopleidingen;

Amendement 38
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)
verstrekt de Autoriteit relevante
informatie aan werkgevers over
arbeidsvoorschriften en de levens- en
arbeidsvoorwaarden voor werknemers –
met inbegrip van gedetacheerde
werknemers – bij grensoverschrijdende
arbeidsmobiliteit;

c)
verstrekt het Agentschap, in
samenwerking met de lidstaten, relevante
informatie aan werknemers, werkgevers,
werkzoekenden en de sociale partners
over arbeidsvoorschriften en -voorwaarden
bij grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit
in verband met het vrij verkeer van
werknemers en detachering van
werknemers, evenals relevante informatie
over de arbeidswetgeving en voorwaarden in alle lidstaten. Deze
informatie wordt verstrekt in alle officiële
talen van de Unie door middel van een
actueel en toegankelijk webportaal;

Amendement 39
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – letter f bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
f bis) stelt het Agentschap
standaardformulieren beschikbaar aan de
lidstaten om online- en offline-informatie
te verzenden.
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Amendement 40
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.
De Autoriteit verleent diensten aan
personen en werkgevers om de
arbeidsmobiliteit binnen de Unie te
bevorderen. Daartoe:

1.
Het Agentschap verleent kosteloos
diensten aan personen, werkgevers en de
relevante autoriteiten om de
arbeidsmobiliteit binnen de Unie te
bevorderen, waaronder adviesdiensten en
het organiseren van opleidingen. Daartoe:

Motivering
Het Europees Arbeidsagentschap moet niet alleen diensten verlenen, maar werknemers en
werkgevers ook adviseren over vraagstukken op het gebied van arbeidsmobiliteit en relevante
opleidingen aanbieden.

Amendement 41
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Autoriteit bevordert de samenwerking
tussen de lidstaten en ondersteunt hun
daadwerkelijke naleving van
samenwerkingsverplichtingen – onder
meer inzake de uitwisseling van informatie
– die zijn vastgesteld in het recht van de
Unie dat onder de bevoegdheden van de
Autoriteit valt.

Het Agentschap bevordert de
samenwerking tussen de lidstaten en
ondersteunt hun daadwerkelijke naleving
van samenwerkingsverplichtingen – onder
meer inzake de uitwisseling van informatie
– die zijn vastgesteld in het recht van de
Unie dat onder de bevoegdheden van het
Agentschap valt.

Amendement 42
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – alinea 2 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)
beste praktijken te bevorderen en
uit te wisselen;
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c)
beste praktijken te bevorderen en
uit te wisselen tussen de lidstaten alsook
tussen bestaande
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samenwerkingsorganisaties en de
controleautoriteiten van de lidstaten;

Amendement 43
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – alinea 2 – letter d
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)
de grensoverschrijdende
handhaving van sancties en boetes te
bevorderen;

Schrappen

Amendement 44
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – alinea 2 – letter e
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e)
om de drie maanden verslag bij de
Commissie uit te brengen over onvoldane
verzoeken tussen lidstaten en – zo nodig –
een bemiddelingsprocedure te starten
overeenkomstig artikel 13.

Schrappen

Amendement 45
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.
De Autoriteit bevordert het gebruik
van elektronische instrumenten en
procedures voor de uitwisseling van
berichten tussen nationale autoriteiten, met
inbegrip van het Informatiesysteem interne
markt (IMI) en het systeem voor de
elektronische uitwisseling van
socialezekerheidsgegevens (EESSI).

3.
Het Agentschap bevordert het
gebruik van elektronische instrumenten en
procedures voor de uitwisseling van
berichten tussen nationale autoriteiten, met
inbegrip van het Informatiesysteem interne
markt (IMI) en het systeem voor de
elektronische uitwisseling van
socialezekerheidsgegevens (EESSI). Om
de correcte toepassing en naleving van de
wetgeving van de Unie te kunnen
verifiëren, hebben de inspecteurs die
verantwoordelijk zijn voor de
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wegcontroles via een elektronische
applicatie die in alle lidstaten wordt
gebruikt, rechtstreeks en in real time
toegang tot zowel het systeem waarin de
nationale registers van
vervoersondernemingen en -activiteiten
onderling zijn gekoppeld (ERRU) als tot
de informatie over de verklaring van
terbeschikkingstelling van de bestuurder
via het IMI. Tegen deze achtergrond
bevordert het Agentschap deze
elektronische applicatie, die bij
wegcontroles rechtstreeks toegang in real
time tot ERRU en het IMI biedt.

Amendement 46
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.
De Autoriteit stimuleert het gebruik
van innovatieve methoden voor
doeltreffende en efficiënte
grensoverschrijdende samenwerking,
onderzoekt het mogelijke gebruik van
elektronische uitwisselingsmechanismen
tussen de lidstaten om fraude
gemakkelijker op te sporen en dient
verslagen bij de Commissie in met het oog
op de verdere ontwikkeling van die
mechanismen.

4.
Het Agentschap stimuleert het
gebruik van digitale instrumenten en
innovatieve methoden voor doeltreffende
en efficiënte grensoverschrijdende
samenwerking, speelt een centrale rol bij
de ontwikkeling van elektronische
uitwisselingsmechanismen tussen de
lidstaten om fraude gemakkelijker op te
sporen, met name door het gebruik van de
elektronische applicatie die bij
wegcontroles rechtstreeks en in real time
toegang biedt tot de ERRU, het EESSI en
het IMI waarmee nationale autoriteiten in
real time relevante gegevens kunnen
raadplegen. Het dient verslagen bij de
Commissie in met het oog op de verdere
ontwikkeling van die mechanismen.

Amendement 47
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – kopje
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Coördinatie van onderling afgestemde en
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Onderling afgestemde en gezamenlijke
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gezamenlijke inspecties

inspecties

Amendement 48
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.
Op verzoek van een of meer
lidstaten coördineert de Autoriteit
onderling afgestemde of gezamenlijke
inspecties op gebieden die onder de
bevoegdheden van de Autoriteit vallen.
Het verzoek kan door een of meer lidstaten
worden ingediend. De Autoriteit kan de
autoriteiten van de betrokken lidstaten
ook voorstellen dat zij zelf een onderling
afgestemde of gezamenlijke inspectie
uitvoeren.

1.
Op verzoek van een of meer
lidstaten coördineert het Agentschap, met
instemming van de betrokken lidstaten,
onderling afgestemde of gezamenlijke
inspecties van lidstaten op gebieden die
onder de bevoegdheden van het
Agentschap vallen. Het verzoek kan door
een of meer lidstaten worden ingediend.

Amendement 49
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.
Wanneer de autoriteit van een
lidstaat beslist de in lid 1 bedoelde
onderling afgestemde of gezamenlijke
inspectie niet uit te voeren of er niet aan
deel te nemen, brengt zij de Autoriteit
ruim van tevoren schriftelijk op de hoogte
van de redenen voor haar beslissing. De
Autoriteit brengt dan de andere betrokken
nationale autoriteiten op de hoogte.

2.
De deelname van de nationale
autoriteit van de lidstaat aan de onderling
afgestemde of gezamenlijke inspectie is
vrijwillig. Wanneer de autoriteit van een
lidstaat beslist de in lid 1 bedoelde
onderling afgestemde of gezamenlijke
inspectie niet uit te voeren of er niet aan
deel te nemen, brengt zij het Agentschap
van tevoren schriftelijk op de hoogte van
de redenen voor haar beslissing. Het
Agentschap brengt dan de andere
betrokken nationale autoriteiten op de
hoogte.

Amendement 50
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.
In de overeenkomst tussen de
deelnemende lidstaten en de Autoriteit
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1.
In de overeenkomst tussen de
deelnemende lidstaten en het Agentschap
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over een gezamenlijke inspectie ("de
overeenkomst over een gezamenlijke
inspectie") worden de voorwaarden voor
het uitvoeren van een dergelijke inspectie
vastgesteld. De overeenkomst over een
gezamenlijke inspectie kan bepalingen
bevatten op grond waarvan
overeengekomen en geplande gezamenlijke
inspecties op korte termijn kunnen
plaatsvinden. De Autoriteit stelt een
modelovereenkomst op.

over een onderling afgestemde of
gezamenlijke inspectie ("de overeenkomst
over een gezamenlijke inspectie") worden
de voorwaarden voor het uitvoeren van een
dergelijke inspectie vastgesteld. De
overeenkomst over een gezamenlijke
inspectie kan bepalingen bevatten op grond
waarvan overeengekomen en geplande
gezamenlijke inspecties op korte termijn
kunnen plaatsvinden. Het Agentschap stelt
een modelovereenkomst op.

Amendement 51
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.
De Autoriteit verleent logistieke en
technische steun – waaronder eventueel
vertaal- en tolkendiensten – aan de
lidstaten die onderling afgestemde of
gezamenlijke inspecties uitvoeren.

3.
Het Agentschap verleent logistieke
en technische steun – waaronder eventueel
vertaal- en tolkendiensten – aan de
lidstaten die onderling afgestemde of
gezamenlijke inspecties uitvoeren.

Amendement 52
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 6
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.
Informatie over de onderling
afgestemde en gezamenlijke inspecties
wordt opgenomen in de driemaandelijkse
verslagen die aan de raad van bestuur
worden voorgelegd. In het jaarlijkse
activiteitenverslag van de Autoriteit wordt
een jaarverslag over de door de Autoriteit
ondersteunde inspecties opgenomen.

6.
Informatie over de onderling
afgestemde en gezamenlijke inspecties
wordt opgenomen in de driemaandelijkse
verslagen die aan de raad van bestuur
worden voorgelegd. Deze verslagen
worden openbaar gemaakt en bevatten
informatie over de gevallen waarin de
autoriteit van een lidstaat niet deelneemt
aan een onderling afgestemde of
gezamenlijke inspectie als bedoeld in lid 1,
of deze niet uitvoert. In het jaarlijkse
activiteitenverslag van het Agentschap
wordt een jaarverslag over de door het
Agentschap ondersteunde inspecties
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opgenomen.

Amendement 53
Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 7
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.
Als de Autoriteit tijdens onderling
afgestemde of gezamenlijke inspecties of
bij enige andere activiteit
onregelmatigheden bij de toepassing van
het recht van de Unie vermoedt – zelfs op
gebieden die buiten haar bevoegdheden
vallen –, meldt zij die vermoede
onregelmatigheden in voorkomend geval
aan de Commissie en de autoriteiten in de
betrokken lidstaat.

7.
Als het Agentschap tijdens
onderling afgestemde of gezamenlijke
inspecties of bij enige andere activiteit
onregelmatigheden bij de toepassing van
het recht van de Unie vermoedt – op
gebieden die binnen zijn bevoegdheden
vallen –, meldt het die vermoede
onregelmatigheden aan de Commissie en
de autoriteiten in de betrokken lidstaat.
Het Agentschap kan vermoede
onregelmatigheden alleen aan de
Commissie melden wanneer de melding
vergezeld gaat van een beoordeling en een
advies van de betrokken lidstaat.

Motivering
Er moet voor worden gezorgd dat de lidstaat het recht en de mogelijkheid heeft zijn standpunt
met betrekking tot het verslag over vermoede onregelmatigheden kenbaar te maken; het
verslag van het Agentschap mag pas na deze beoordeling aan de Commissie worden
toegezonden.
Amendement 54
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.
De Autoriteit beoordeelt risico’s en
voert analysen uit met betrekking tot
grensoverschrijdende arbeidsstromen, zoals
onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt,
sectorspecifieke bedreigingen en
terugkerende problemen voor personen en
werkgevers met betrekking tot
grensoverschrijdende mobiliteit. De
Autoriteit zorgt daarbij voor
complementariteit met andere
agentschappen of diensten van de Unie en

1.
In samenwerking met de lidstaten
en de sociale partners beoordeelt het
Agentschap risico's en voert zij analysen
uit met betrekking tot grensoverschrijdende
arbeidsstromen, zoals obstakels voor
arbeidsmobiliteit van werknemers,
discriminerende bepalingen in nationale
wetten en terugkerende problemen voor
personen en werkgevers met betrekking tot
grensoverschrijdende mobiliteit. Daarbij
maakt het Agentschap gebruik van alle
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zij maakt gebruik van hun expertise, onder
meer op het gebied van de prognose van
vaardigheidsbehoeften en gezondheid en
veiligheid op het werk. Op verzoek van de
Commissie kan de Autoriteit gerichte en
diepgaande analysen en studies uitvoeren
om specifieke kwesties in verband met
arbeidsmobiliteit te onderzoeken.

beschikbare statistische gegevens, zorgt
het voor complementariteit met andere
agentschappen of diensten van de Unie en
maakt het gebruik van hun expertise, onder
meer op het gebied van de prognose van
vaardigheidsbehoeften en gezondheid en
veiligheid op het werk. Op verzoek van de
Commissie kan het Agentschap gerichte en
diepgaande analysen en studies uitvoeren
om specifieke kwesties in verband met
arbeidsmobiliteit te onderzoeken.

Amendement 55
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.
De Autoriteit organiseert collegiale
toetsingen tussen nationale autoriteiten en
diensten om:

2.
Het Agentschap organiseert op
verzoek van de betrokken lidstaat
collegiale toetsingen tussen nationale
autoriteiten en diensten om:

Amendement 56
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)
de kennis van en het wederzijds
inzicht in verschillende systemen en
praktijken te verbeteren en de
doeltreffendheid van verschillende
beleidsmaatregelen te beoordelen, met
inbegrip van preventieve en
afschrikkingsmaatregelen.

(c)
de kennis van en het wederzijds
inzicht in verschillende systemen en
praktijken te verbeteren, met inbegrip van
uitwisselingen over de voorschriften voor
omzetting van rechtshandelingen van de
Unie, en de doeltreffendheid van
verschillende beleidsmaatregelen te
beoordelen, met inbegrip van preventieve
en afschrikkingsmaatregelen.

Amendement 57
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3
AD\1163216NL.docx
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.
De Autoriteit brengt op gezette
tijden verslag van haar bevindingen uit bij
de Commissie en rechtstreeks bij de
betrokken lidstaten en zij stelt mogelijke
maatregelen voor om de vastgestelde
tekortkomingen te verhelpen.

3.
Het Agentschap brengt op gezette
tijden verslag van haar bevindingen uit bij
de Commissie en rechtstreeks bij de
betrokken lidstaten en zij stelt mogelijke
maatregelen voor om de vastgestelde
tekortkomingen te verhelpen.

Amendement 58
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.
De Autoriteit verzamelt door de
lidstaten gecompileerde en verstrekte
statistische gegevens op de gebieden van
het recht van de Unie die onder de
bevoegdheden van de Autoriteit vallen. De
Autoriteit streeft er daarbij naar de huidige
gegevensverzameling op deze gebieden te
stroomlijnen. In voorkomend geval is
artikel 16 van toepassing. In voorkomend
geval neemt de Autoriteit contact op met
de Commissie (Eurostat) en deelt zij de
resultaten van haar activiteiten op het
gebied van gegevensverzameling.

4.
Het Agentschap verzamelt door de
lidstaten gecompileerde en vrijwillig
verstrekte statistische gegevens op de
gebieden van het recht van de Unie die
onder de bevoegdheden van het
Agentschap vallen. Het Agentschap streeft
er daarbij naar de huidige
gegevensverzameling op deze gebieden te
stroomlijnen. In voorkomend geval is
artikel 16 van toepassing. In voorkomend
geval neemt het Agentschap contact op
met de Commissie (Eurostat) en deelt het
de resultaten van haar activiteiten op het
gebied van gegevensverzameling.

Amendement 59
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)
het ontwikkelen van
gemeenschappelijke richtsnoeren ten
behoeve van de lidstaten – met inbegrip
van richtsnoeren voor inspecties in zaken
met een grensoverschrijdend karakter – en
van gedeelde definities en
gemeenschappelijke begrippen op basis
van relevante werkzaamheden op het

a)
het ontwikkelen van voorstellen
voor niet-bindende richtsnoeren ten
behoeve van de lidstaten – met inbegrip
van richtsnoeren voor inspecties in zaken
met een grensoverschrijdend karakter – en
van gedeelde definities en
gemeenschappelijke begrippen op basis
van relevante werkzaamheden op het
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niveau van de Unie;

niveau van de Unie;

Amendement 60
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)
het bevorderen en ondersteunen van
wederzijdse bijstand – in de vorm van
"peer-to-peer"-activiteiten of
groepsactiviteiten – en van uitwisselingen
van personeel en detacheringsprogramma's
tussen nationale autoriteiten;

b)
het bevorderen en ondersteunen van
wederzijdse bijstand – in de vorm van
"peer-to-peer"-activiteiten of
groepsactiviteiten – en van uitwisselingen
van personeel en detacheringsprogramma's
tussen de lidstaten;

Motivering
Er moet worden verduidelijkt dat het Agentschap de samenwerking tussen de lidstaten moet
bevorderen, niet die tussen de nationale autoriteiten van een en dezelfde lidstaat, aangezien
deze onder de bevoegdheid van de lidstaten moeten blijven vallen.

Amendement 61
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
b bis) het bevorderen en ondersteunen
van regelmatige collegiale toetsingen van
alle relevante bevoegde
handhavingsautoriteiten, met adequate
rotatie van zowel de beoordelende als de
beoordeelde bevoegde
handhavingsautoriteiten.

Amendement 62
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst
c)

Amendement

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

en de verspreiding van ervaringen en goede
praktijken, met inbegrip van voorbeelden
van samenwerking tussen de betrokken
lidstaten en bestaande
samenwerkingsorganisaties;

Amendement 63
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
e bis) het ontwikkelen van
gemeenschappelijke digitale instrumenten
ter bevordering van de samenwerking
tussen nationale autoriteiten.
Motivering

Van het Europees Arbeidsagentschap wordt verwacht dat zij een bijdrage levert aan de
ontwikkeling van gemeenschappelijke interoperabele en operationele digitale instrumenten
ten behoeve van samenwerking tussen de lidstaten (vgl. het bij overweging 16 voorgestelde
amendement).

Amendement 64
Voorstel voor een verordening
Artikel 13
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 13

Schrappen

Bemiddeling tussen lidstaten
1. Bij geschillen tussen de lidstaten over
de toepassing of de interpretatie van het
recht van de Unie op de gebieden die
onder deze verordening vallen, kan de
Autoriteit een bemiddelende rol spelen.
2. Op verzoek van een van de bij een
geschil betrokken lidstaten start de
Autoriteit een bemiddelingsprocedure bij
de bemiddelingscommissie, die voor dit
doel is opgericht overeenkomstig
artikel 17, lid 2. Als alle bij een geschil
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betrokken lidstaten ermee instemmen, kan
de Autoriteit ook op eigen initiatief een
bemiddelingsprocedure bij de
bemiddelingscommissie starten – onder
meer op basis van een verwijzing van
Solvit.
3. Wanneer de lidstaten een zaak ter
bemiddeling aan de Autoriteit voorleggen,
zorgen zij ervoor dat alle
persoonsgegevens met betrekking tot die
zaak geanonimiseerd zijn en de Autoriteit
verwerkt in geen enkel stadium van de
bemiddelingsprocedure persoonsgegevens
van personen die bij de zaak betrokken
zijn.
4. De Autoriteit kan niet bemiddelen bij
zaken waarvoor al gerechtelijke
procedures lopen op nationaal niveau of
op het niveau van de Unie.
5. Uiterlijk drie maanden na afloop van
de bemiddeling door de Autoriteit brengen
de betrokken lidstaten verslag bij de
Autoriteit uit over hun followupmaatregelen van de bemiddeling of
over de redenen waarom zij geen followupmaatregelen hebben genomen.
6. De Autoriteit brengt driemaandelijks
verslag bij de Commissie uit over de
resultaten van de zaken waarin zij
bemiddelt.

Amendement 65
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Autoriteit stelt in voorkomend geval
samenwerkingsregelingen vast met andere
gedecentraliseerde agentschappen van de
Unie.

Het Agentschap stelt in voorkomend geval
samenwerkingsregelingen vast met andere
gedecentraliseerde agentschappen van de
Unie.

Amendement 66
Voorstel voor een verordening
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Hoofdstuk 3 – titel
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Organisatie van de Autoriteit

Organisatie van het Agentschap

Amendement 67
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.
De administratieve en
beheersstructuur van de Autoriteit bestaat
uit:

1.
De administratieve en
beheersstructuur van het Agentschap
bestaat uit:

Amendement 68
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voor de uitvoering van haar specifieke
taken of voor specifieke beleidsgebieden
kan de Autoriteit werkgroepen of
deskundigenpanels oprichten met
vertegenwoordigers van de lidstaten en/of
de Commissie of met externe op basis van
selectieprocedures gekozen deskundigen,
met inbegrip van een
bemiddelingscommissie voor haar taken
uit hoofde van artikel 13 van deze
verordening en een speciale werkgroep
voor de in artikel 8, lid 2, van deze
verordening bedoelde behandeling van
financiële kwesties met betrekking tot de
toepassing van de Verordeningen (EG) nr.
883/2004 en (EG) nr. 987/2009.

Voor de uitvoering van zijn specifieke
taken of voor specifieke beleidsgebieden
kan het Agentschap werkgroepen of
deskundigenpanels oprichten met
vertegenwoordigers van alle lidstaten die
wensen deel te nemen en/of de Commissie
of met externe op basis van
selectieprocedures gekozen deskundigen.
Het Agentschap stelt – na raadpleging
van de Commissie – het reglement van
orde van deze werkgroepen en panels vast.
Bij kwesties in verband met de coördinatie
van de sociale zekerheid wordt ook de
Administratieve Commissie voor de
coördinatie van de
socialezekerheidsstelsels geraadpleegd.

Amendement 69
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De raad van bestuur kiest een voorzitter en
een vicevoorzitter uit de stemgerechtigde
leden en streeft naar evenwicht tussen
mannen en vrouwen. De voorzitter en de
vicevoorzitter worden verkozen met een
tweederdemeerderheid van de
stemgerechtigde leden van de raad van
bestuur.

De raad van bestuur kiest een voorzitter en
een vicevoorzitter uit de stemgerechtigde
leden en streeft naar geografisch
evenwicht en evenwicht tussen mannen en
vrouwen. De voorzitter en de
vicevoorzitter worden verkozen met een
tweederdemeerderheid van de
stemgerechtigde leden van de raad van
bestuur.

Amendement 70
Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.
De uitvoerend directeur beslist of
het noodzakelijk is een of meer
personeelsleden in een of meer lidstaten te
vestigen. Alvorens te beslissen een
plaatselijk kantoor te openen, vraagt de
uitvoerend directeur de toestemming van
de Commissie, de raad van bestuur en de
betrokken lidstaat/lidstaten. In het besluit
wordt het bereik van de activiteiten van
het plaatselijk kantoor zodanig
gespecificeerd dat onnodige kosten en een
verdubbeling van de administratieve taken
van de Autoriteit worden vermeden. Het
kan nodig zijn een
vestigingsovereenkomst met de betrokken
lidstaat/lidstaten te sluiten.

Schrappen

Motivering
Momenteel is het doel van deze bepaling niet duidelijk en komt daaruit niet naar voren
wanneer het noodzakelijk zou zijn om een of meer personeelsleden in een of meer lidstaten te
vestigen. Er rijzen tal van vragen: welke activiteiten worden door die personeelsleden in die
lidstaten uitgeoefend, doen zij dit tijdelijk of permanent enz. Mogelijk zijn er overlappingen
met de taken van de nationale verbindingsfunctionarissen.

Amendement 71
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Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.
De stakeholdergroep bestaat uit zes
vertegenwoordigers van de sociale partners
op het niveau van de Unie die in gelijke
mate de vakbonden en de
werkgeversorganisaties
vertegenwoordigen, en twee
vertegenwoordigers van de Commissie.

4.
De stakeholdergroep bestaat uit zes
vertegenwoordigers van de sociale partners
op het niveau van de Unie die in gelijke
mate de vakbonden en de
werkgeversorganisaties
vertegenwoordigen, en twee
vertegenwoordigers van de Commissie. De
leden mogen op de vergaderingen van de
betrokken belanghebbenden worden
vergezeld door deskundigen.

Amendement 72
Voorstel voor een verordening
Artikel 46
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[...]

Schrappen
Motivering

Geen van deze amendementen is noodzakelijk en haalbaar.

Amendement 73
Voorstel voor een verordening
Artikel 47
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[...]

Schrappen
Motivering

Geen van deze amendementen is noodzakelijk en haalbaar.
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