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ÆNDRINGSFORSLAG 001-103 
af Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Betænkning
Jeroen Lenaers A8-0391/2018
Oprettelse af en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed

Forslag til forordning (COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

_____________________________________________________________

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Henvisning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til den europæiske søjle 
for sociale rettigheder,

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(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 for at 
fremme social retfærdighed og 
beskyttelse, bekæmpe social udstødelse og 
forskelsbehandling og fremme social 
retfærdighed og beskyttelse, ligestilling 
mellem mænd og kvinder, solidaritet 
mellem generationerne og beskyttelse af 
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social beskyttelse, bekæmpelse af social 
udstødelse samt et højt niveau for 
uddannelse, erhvervsuddannelse og 
beskyttelse af menneskers sundhed.

barnets rettigheder samt fremme 
økonomisk, social og territorial 
samhørighed og solidaritet mellem 
medlemsstaterne. Ifølge artikel 9 i TEUF 
skal Unionen ved fastlæggelsen og 
gennemførelsen af sine politikker og 
aktiviteter tage hensyn til de krav, der er 
knyttet til fremme af et højt 
beskæftigelsesniveau, sikring af passende 
social beskyttelse, bekæmpelse af social 
udstødelse samt et højt niveau for 
uddannelse, erhvervsuddannelse og 
beskyttelse af menneskers sundhed.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen er som beskrevet i deres 
fælles erklæring om lovgivningsmæssige 
prioriteter for 2018-2019 fast besluttet på 

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

at træffe foranstaltninger for at styrke den 
sociale dimension af Unionen ved at 
arbejde på at forbedre koordineringen af de 
sociale sikringsordninger36, ved at beskytte 
alle arbejdstagere mod sundhedsrisici på 
arbejdspladsen37, ved at sikre en retfærdig 
behandling af alle i EU's arbejdsmarked 
gennem en modernisering af reglerne om 
udstationering af arbejdstagere38 og ved 
yderligere at forbedre håndhævelse af EU-
lovgivningen på tværs af grænserne.

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

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

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

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

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

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

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Der er stadig betænkeligheder med 
hensyn til overholdelse og virkningsfuld 
og effektiv håndhævelse af EU-
lovgivningen, hvilket risikerer at skade 
tilliden til og retfærdigheden på det indre 
marked. Det er derfor afgørende at 
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forbedre håndhævelsen af EU-
lovgivningen på tværs af grænserne på 
området for arbejdskraftmobilitet og 
håndtere misbrug med henblik på at 
beskytte mobile arbejdstageres rettigheder 
for at sikre, at virksomheder, navnlig små 
og mellemstore virksomheder (SMV'er), 
kan konkurrere på lige vilkår, og for at 
opretholde borgernes støtte til det indre 
marked og de fire frihedsrettigheder, 
således at virksomheder og arbejdstagere i 
god tro kan nyde godt af deres rettigheder 
og i videst muligt omfang udnytte det 
indre markeds muligheder.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) Der bør oprettes en europæisk 
arbejdsmarkedsmyndighed 
("myndigheden"), der skal bidrage til at 
skabe merværdi på EU-plan for at styrke 
retfærdigheden i og tilliden til det indre 
marked. Myndighedens mål bør defineres 
klart med stærk fokus på et begrænset 
antal opgaver, således at de midler, der er 
til rådighed, anvendes så effektivt som 
muligt på områder, hvor myndigheden 
kan skabe den største merværdi. Med 
henblik herpå bør myndigheden bistå 
medlemsstaterne og Kommissionen i 
spørgsmål i forbindelse med anvendelse 
og håndhævelse af EU-lovgivningen på 
området for arbejdskraftmobilitet inden 
for rammerne af arbejdskraftens frie 
bevægelighed og den frie udveksling af 
tjenesteydelser på det indre marked ved at 
fremme adgangen til oplysninger, støtte 
overholdelse af reglerne og samarbejde 
mellem medlemsstaterne med henblik på 
en konsekvent og effektiv anvendelse og 
håndhævelse af EU-lovgivningen på dette 
område og mægle og lette en løsning i 
tilfælde af tvister mellem medlemsstater 
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om denne lovgivning. 

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) For at udnytte det indre markeds 
potentiale fuldt ud er det afgørende at 
forbedre adgangen til information for 
enkeltpersoner og arbejdsgivere, navnlig 
SMV'er, om deres rettigheder og pligter 
inden for arbejdskraftmobilitet, fri 
bevægelighed for tjenesteydelser og 
koordinering af de sociale 
sikringsordninger. Af hensyn til virkning 
og effektivitet bør formidling af sådanne 
pålidelige, aktuelle og let tilgængelige 
informationer ikke være omfattet af 
myndighedens beføjelser, men snarere 
ligge på nationalt eller regionalt plan, 
hvor der også kan tages hensyn til særlige 
bilaterale ordninger mellem 
medlemsstater, f.eks. inden for 
skattemæssig koordination. Til dette 
formål bør Kommissionen undersøge 
muligheden for at oprette eller fremme 
helpdeske eller kvikskranker for 
virksomheder og arbejdstagere i 
grænseoverskridende situationer.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

udstationering af arbejdstagere og meget 
mobile tjenester samt adgang til sociale 
rettigheder og fordele. Den bør også styrke 
samarbejdet mellem medlemsstaterne om 
imødegåelse af sort arbejde og i 
situationer, hvor det indre markeds 
funktion er i fare på grund af bl.a. 
skuffeselskaber, falske virksomheder eller 
fænomenet proformaselvstændig 
beskæftigelse. 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 
samt grov udnyttelse af arbejdskraft, bør 
den være i stand til at indberette dem og 
samarbejde om disse spørgsmål med 
Kommissionen, kompetente EU-organer og 
nationale myndigheder, hvor det er 
relevant.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Sort arbejde har ofte en 
grænseoverskridende dimension og kan 
have alvorlige konsekvenser for de berørte 
arbejdstagere. Nogle sårbare grupper, 
f.eks. tredjelandsstatsborgere, er særligt 
udsatte for sort arbejde og den 
tilsidesættelse af grundlæggende 
arbejdstagerrettigheder, der er forbundet 
hermed. Myndigheden bør samarbejde 
med den europæiske platform for 
forbedring af samarbejdet i forbindelse 
med imødegåelse af sort arbejde, som blev 
oprettet ved Europa-Parlamentets og 
Rådets afgørelse (EU) 2016/344, og bør 
yderligere styrke EU-samarbejdet på dette 
område.
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6b) Myndigheden bør proaktivt bidrage 
til medlemsstaternes og Unionens indsats 
og udføre sine opgaver i fuldt samarbejde 
med EU's institutioner, organer, kontorer 
og agenturer og medlemsstaterne for at 
undgå dobbeltarbejde, fremme synergi og 
komplementaritet og dermed opnå 
koordinering og finanspolitiske 
besparelser.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Myndigheden bør bidrage til at lette 
arbejdskraftens frie bevægelighed, der er 
omfattet af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 492/201139, 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/54/EU40 og Europa-Parlamentets og 
Rådet forordning (EU) 2016/58941. Den 
bør lette udstationering af arbejdstagere, 
der er omfattet af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 96/71/EF42 og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/67/EU43, herunder ved at støtte 
håndhævelsen af disse bestemmelser, som 
gennemføres ved hjælp af kollektive 
overenskomster, der finder generel 
anvendelse i overensstemmelse med 
praksis i medlemsstaterne. Den bør også 
bidrage til koordinering af de sociale 
sikringsordninger, der er omfattet af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 883/200444, Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 987/200945 
og Europa-Parlamentets og Rådet 
forordning (EU) nr. 1231/201046 samt af 
Rådets forordning (EØF) nr. 1408/7147 og 

(7) Myndigheden bør bidrage til at lette 
anvendelsen og håndhævelsen af EU-
lovgivningen på området for 
arbejdskraftmobilitet inden for rammerne 
af arbejdskraftens frie bevægelighed og 
den frie udveksling af tjenesteydelser på 
det indre marked og til at støtte 
håndhævelsen af disse bestemmelser, som 
gennemføres ved hjælp af kollektive 
overenskomster, der finder generel 
anvendelse i overensstemmelse med 
praksis i medlemsstaterne. Med henblik 
herpå bør myndigheden oprette et fælles 
europæisk websted med det formål at få 
adgang til alle Unionens og nationale 
websteder, der er oprettet i 
overensstemmelse med direktiv 
2014/67/EU og direktiv 2014/54/EU. Den 
bør også bidrage til koordinering af de 
sociale sikringsordninger, der er omfattet 
af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 883/200444, Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
987/200945 og Europa-Parlamentets og 
Rådet forordning (EU) nr. 1231/201046 
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Rådets forordning (EØF) nr. 574/7248. samt af Rådets forordning (EØF) nr. 
1408/7147 og Rådets forordning (EØF) nr. 
574/7248.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

45 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. 

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

september 2009 om de nærmere regler til 
gennemførelse af forordning (EF) nr. 
883/2004 om koordinering af de sociale 
sikringsordninger (EUT L 284 af 
30.10.2009, s. 1).

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

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

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

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

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

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

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) I visse tilfælde er der vedtaget 
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 

(8) For at imødekomme specifikke 
behov i bestemte sektorer, f.eks. inden for 
international transport, i vikarbureauer, 
landbruget, byggebranchen, arbejde i 
hjemmet og hotel- og 
restaurationsbranchen, bør myndigheden 
også udføre opgaver vedrørende de 
aspekter af anvendelsen af den relevante 
sektorspecifikke EU-lovgivning, der 
omhandler arbejdskraftmobilitet.
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af direktiv 2006/22/EF — COM(2017) 278 
final)52.

__________________
49 Europa-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).
50 Europa-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).
51 Europa-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).
52 Forslag 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 
udstationering af førere i 
vejtransportsektoren (COM(2017) 278 
final).

Ændringsforslag13

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) De enkeltpersoner, der er omfattet af (9) De enkeltpersoner, der er omfattet af 
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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.

myndighedens aktiviteter, bør være 
personer, som er underlagt EU-
lovgivningen inden for denne forordnings 
anvendelsesområde, herunder 
arbejdstagere, arbejdsgivere, 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 i henhold til 
den relevante EU-lovgivning, der 
regulerer deres bevægelser inden for EU.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(10) Oprettelsen af myndigheden bør ikke 
skabe nye rettigheder og pligter for 
enkeltpersoner eller arbejdsgivere, 
herunder økonomiske aktører eller 
nonprofitorganisationer, da myndighedens 
aktiviteter bør omfatte dem, for så vidt som 
de er omfattet af EU-lovgivningen inden 
for denne forordnings anvendelsesområde. 
Det øgede samarbejde om håndhævelse 
bør ikke pålægge mobile arbejdstagere 
eller arbejdsgivere, navnlig SMV'er, 
uforholdsmæssige administrative byrder 
eller fjerne incitamenter til 
arbejdskraftmobilitet.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Myndigheden bør for at sikre, at 
enkeltpersoner og arbejdsgivere kan nyde 

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

Ændringsforslag 16

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 

(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 



PE637.711/ 13

DA

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

kontaktpunkter, der er udpeget i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/24/EU58 med henblik på at formidle 
oplysninger om sundhedsydelser. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

58 Europa-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).

59 COM(2016) 824 final og COM(2016) 
823 final. 
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(14) Myndigheden bør for at øge 
medlemsstaternes kapacitet til at sikre 
beskyttelse af personer, der udøver deres 
ret til fri bevægelighed, og til at bekæmpe 
uregelmæssigheder på tværs af grænserne i 
forbindelse med EU-lovgivning, der er 
omfattet af dens beføjelser, bistå de 
kompetente 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 
og praksis i de medlemsstater, hvor 
inspektionerne finder sted. 
Medlemsstaterne bør følge op på 
resultaterne af de samordnede og fælles 
inspektioner i henhold til national 
lovgivning og praksis. Medlemsstaterne 
sikrer, at de oplysninger, der indsamles 
ved samordnede eller fælles inspektioner, 
kan anvendes som bevis under retssager i 
de berørte medlemsstater.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Samordnede eller fælles 
inspektioner bør ikke erstatte eller 
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underminere nationale kompetencer. 
Nationale myndigheder bør også 
inddrages fuldt ud i processen og have 
fuld og uafhængig myndighed. Hvis 
fagforeninger selv har ansvaret for 
inspektioner på nationalt plan, bør fælles 
og samordnede inspektioner kun finde 
sted, hvis de berørte fagforeninger er 
enige deri.

Ændringsforslag 19

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 

(15) Myndigheden bør for at kortlægge 
nye tendenser, udfordringer eller 
smuthuller inden for arbejdskraftmobilitet 
og koordinering af de sociale 
sikringsordninger i samarbejde med 
medlemsstaterne og arbejdsmarkedets 
parter 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 
sektorspecifikke udfordringer og 
tilbagevendende problemer med hensyn til 
arbejdskraftsmobilitet inden for 
rammerne af arbejdskraftens frie 
bevægelighed og den frie udveksling af 
tjenesteydelser på det indre marked samt 
koordinering af de sociale 
sikringsordninger i Unionen. 
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for medlemsstaterne. Myndigheden bør også lette og strømline 
dataindsamlingsaktiviteter i henhold til 
relevant EU-lovgivning inden for sit 
ansvarsområde. Dette medfører ikke 
indførelse af nye rapporteringsforpligtelser 
for medlemsstaterne.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(17) Myndigheden bør udgøre en platform 
for forlig mellem medlemsstaterne i 
forbindelse med anvendelsen af den EU-
lovgivning, som falder inden for dens 
ansvarsområde, uden at det berører Den 
Europæiske Unions Domstols beføjelser. 
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. Når 
medlemsstaterne frivilligt indvilger i 
forlig, bør myndigheden have beføjelse til 
at bilægge tvister ved at vedtage bindende 
afgørelser. Medlemsstaterne bør være i 
stand til at henvise sager til myndigheden 
til forlig i henhold til standardprocedurer, 
der iværksættes med henblik herpå. 
Myndigheden bør kun behandle tvister 
mellem medlemsstaterne, hvorimod 
enkeltpersoner og arbejdsgivere, som står 
over for vanskeligheder med hensyn til at 
udøve deres EU-rettigheder, fortsat bør 
råde over de nationale tjenester og EU-
tjenester, der er beregnet til at håndtere 
disse sager som f.eks. SOLVIT-nettet, som 
myndigheden bør henvise sådanne sager 
til. SOLVIT-nettet bør også kunne henvise 
til myndigheden i tilfælde, hvor problemet 
ikke kan løses på grund af forskelligheder 
nationale myndigheder imellem. 
Myndigheden bør også kunne anmode 
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Kommissionen om at indlede et 
traktatbrudssøgsmål i tilfælde af en 
mistanke om overtrædelse af EU-
lovgivningen.

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

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

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

61 Sag C-236/88, EU:C:1990:303, præmis 
17; sag C-202/97, EU:C:2000:75, præmis 
57-58; sag C-178/97, EU:C:2000:169, 
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 21

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.

udgår

Ændringsforslag22

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(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, Kommissionen, de 
uafhængige eksperter, der er udpeget af 
Europa-Parlamentet, og arbejdsmarkedets 
parter på EU-plan 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 erfaring og kvalifikationer samt 
kønsbalance og gennemsigtighed 
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.

Ændringsforslag23

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(23) Myndigheden bør basere sig direkte 
på relevante interesserede parters 
ekspertise på de områder, der falder ind 
under dens ansvarsområde, gennem en 
særlig gruppe af interesserede parter. 
Medlemmerne bør være repræsentanter for 
arbejdsmarkedets parter på EU-plan, 
herunder anerkendte sektorspecifikke 
arbejdsmarkedsparter på EU-plan, der er 
særlig berørt af problemer med 
arbejdskraftens mobilitet, navnlig de 
organisationer, der deltager i 
ekspertudvalget for udstationering af 
arbejdstagere og den europæiske platform 
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arbejdskraftens frie bevægelighed, der er 
nedsat i henhold til forordning (EU) nr. 
492/2011.

for forbedring af samarbejdet i 
forbindelse med imødegåelse af sort 
arbejde. Arbejdsmarkedets parter på EU-
plan bør inddrage nationale 
arbejdsgiverorganisationer og 
fagforeninger i en regelmæssig dialog i 
overensstemmelse med national 
lovgivning og praksis. Gruppen af 
interesserede parter bør modtage 
forudgående briefing og kunne sende 
deres udtalelser til myndigheden, efter 
anmodning eller på eget initiativ, og 
medlemmerne bør jævnligt høres. 
Gruppen af interesserede parter tager i 
udførelsen af sit hverv behørigt hensyn til 
udtalelser fra og trækker på ekspertviden 
fra Det Rådgivende Udvalg for 
Koordinering af Sociale Sikringsordninger, 
der er nedsat ved forordning (EF) 
nr. 883/2004, og det rådgivende udvalg for 
arbejdskraftens frie bevægelighed, der er 
nedsat i henhold til forordning (EU) 
nr. 492/2011.

Ændringsforslag24

Forslag til forordning
Betragtning 27a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27a) Myndighedens hjemsted bør 
besluttes efter den almindelige 
lovgivningsprocedure på grundlag af 
objektive og materielle kriterier. Europa-
Parlamentet bør systematisk og på lige fod 
med Kommissionen og Rådet involveres i 
at fastlægge og vægte disse kriterier.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag26

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Myndigheden bør for at tilføje en 
operationel dimension til eksisterende 
organers aktiviteter inden for 
arbejdskraftmobilitet på tværs af 
grænserne overtage de opgaver, som 
udføres af det faglige udvalg vedrørende 
arbejdskraftens frie bevægelighed, der er 
nedsat i henhold til forordning (EU) 
nr. 492/2011, det ekspertudvalg for 
udstationering af arbejdstagere, der er 
nedsat ved Kommissionens afgørelse 
2009/17/EF68, og den europæiske platform 
for forbedring af samarbejdet i 
forbindelse med imødegåelse af sort 
arbejde, der er oprettet ved Europa-
Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 
2016/34469. Med oprettelsen af 
myndigheden bør disse organer ophøre 
med at eksistere.

(31) Myndigheden bør for at tilføje en 
operationel dimension til eksisterende 
organers aktiviteter på området for 
arbejdskraftmobilitet inden for rammerne 
af arbejdskraftens frie bevægelighed og 
den frie udveksling af tjenesteydelser på 
det indre marked overtage de opgaver, 
som udføres af det faglige udvalg 
vedrørende arbejdskraftens frie 
bevægelighed, der er nedsat i henhold til 
forordning (EU) nr. 492/2011, og det 
ekspertudvalg for udstationering af 
arbejdstagere, der er nedsat ved 
Kommissionens afgørelse 2009/17/EF68. 
Med oprettelsen af myndigheden bør disse 
organer ophøre med at eksistere.
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__________________ __________________
68 Kommissionens afgørelse 2009/17/EF af 
19. december 2008 om nedsættelse af et 
ekspertudvalg for udstationering af 
arbejdstagere (EUT L 8 af 13.1.2009, s. 
26).

68 Kommissionens afgørelse 2009/17/EF af 
19. december 2008 om nedsættelse af et 
ekspertudvalg for udstationering af 
arbejdstagere (EUT L 8 af 13.1.2009, s. 
26).

69 Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse (EU) 2016/344 af 9. marts 2016 
om en europæisk platform for forbedring 
af samarbejdet i forbindelse med 
imødegåelse af sort arbejde (EUT L 65 af 
11.3.2016, s. 12).

Ændringsforslag 27

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 
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.

udgår
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Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) For at afspejle denne nye 
institutionelle struktur bør forordning (EF) 
nr. 883/2004, (EF) nr. 987/2009, (EU) nr. 
492/2011 og (EU) 2016/589 ændres, og 
afgørelse 2009/17/EF og afgørelse (EU) 
2016/344 bør ophæves.

(34) For at afspejle denne nye 
institutionelle struktur bør forordning (EF) 
nr. 492/2011 og afgørelse (EU) 2016/344 
ændres, og afgørelse 2009/17/EF bør 
ophæves.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Hensynet til de forskelligartede 
arbejdsmarkedsordninger på nationalt plan 
og arbejdsmarkedets parters 
selvstændighed er udtrykkeligt anerkendt i 
TEUF. Deltagelse i myndighedens 
aktiviteter berører ikke medlemsstaternes 
beføjelser, forpligtelser og ansvar i medfør 
af bl.a. relevante og gældende 
konventioner fra Den Internationale 
Arbejdsorganisation (ILO) som f.eks. 
konvention nr. 81 om arbejdstilsyn inden 
for industri og handel og medlemsstaternes 
beføjelser til at regulere, mægle eller 
overvåge arbejdsmarkedsrelationerne på 
nationalt plan, navnlig om udøvelse af 
retten til kollektive forhandlinger og til at 
tage kollektive skridt.

(35) Hensynet til de forskelligartede 
arbejdsmarkedsordninger på nationalt plan 
og arbejdsmarkedets parters 
selvstændighed er udtrykkeligt anerkendt i 
TEUF. Deltagelse i myndighedens 
aktiviteter berører ikke medlemsstaternes 
beføjelser, forpligtelser og ansvar i medfør 
af bl.a. relevante og gældende 
konventioner fra Den Internationale 
Arbejdsorganisation (ILO) som f.eks. 
konvention nr. 81 om arbejdstilsyn inden 
for industri og handel og medlemsstaternes 
beføjelser til at regulere, mægle eller 
overvåge arbejdsmarkedsrelationerne på 
nationalt plan, navnlig om udøvelse af 
retten til kollektive forhandlinger og til at 
tage kollektive skridt, og forskellene 
mellem de nationale inspektionssystemer 
og -organer, navnlig med respekt for de 
involverede enheders beføjelser, 
forpligtelser og ansvar.

Ændringsforslag30

Forslag til forordning
Betragtning 36
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Myndigheden bistår medlemsstaterne 
og Kommissionen i spørgsmål vedrørende 
arbejdskraftmobilitet på tværs af 
grænserne og koordinering af de sociale 
sikringsordninger i EU.

2. Myndigheden bistår medlemsstaterne og 
Kommissionen i spørgsmål vedrørende 
anvendelse og håndhævelse af EU-
lovgivningen på området for 
arbejdskraftmobilitet inden for rammerne 
af arbejdskraftens frie bevægelighed og 
den frie udveksling af tjenesteydelser på 
det indre marked samt koordinering af de 
sociale sikringsordninger i EU. 

Ændringsforslag32

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Denne forordning påvirker ikke på 
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nogen måde udøvelsen af de 
grundlæggende rettigheder, der er 
anerkendt i medlemsstaterne og på EU-
plan, herunder de rettigheder, der er 
omfattet af de særlige 
arbejdsmarkedssystemer i 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
national lovgivning og/eller praksis. Den 
påvirker heller ikke retten til at forhandle, 
indgå og håndhæve kollektive 
overenskomster eller retten til at tage 
kollektive skridt i overensstemmelse med 
national lovgivning og/eller praksis. 

Ændringsforslag 33Forslag til forordning
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 2 Artikel 2

Mål Mål

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

Myndighedens mål er at bidrage til at sikre 
retfærdig arbejdskraftmobilitet inden for 
rammerne af arbejdskraftens frie 
bevægelighed og den frie udveksling af 
tjenesteydelser på det indre marked samt 
koordinering af de sociale 
sikringsordninger i Unionen. 
Myndigheden pålægges med henblik 
herpå:

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

a) at lette adgangen til oplysninger om 
rettigheder og pligter med hensyn til 
arbejdskraftmobilitet og til relevante 
tjenester

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

b) at fremme og forbedre samarbejdet 
medlemsstaterne imellem om en 
konsekvent og effektiv anvendelse og 
håndhævelse af relevant EU-lovgivning i 
situationer, der involverer mere end en 
medlemsstat, herunder fremme af 
samordnede og fælles inspektioner

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

c) at mægle og bidrage til at finde en 
løsning i tilfælde af tvister mellem 
medlemsstaterne om spørgsmål 
vedrørende arbejdskraftmobilitet, hvis alle 
berørte medlemsstater enes herom, 
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herunder gennem forlig.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 Artikel 5

Myndighedens opgaver Myndighedens opgaver

Myndigheden varetager med henblik på at 
nå sine mål følgende opgaver:

Myndigheden varetager med henblik på at 
nå sine mål følgende opgaver:

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

a) at lette adgangen til oplysninger i 
overensstemmelse med artikel 6

b) at lette samarbejde og udveksling af 
oplysninger nationale myndigheder 
imellem med henblik på en effektiv 
håndhævelse af relevant EU-lovgivning, jf. 
artikel 8

b) at lette samarbejde og udveksling af 
oplysninger nationale myndigheder 
imellem og, hvor det er relevant, andre 
kompetente enheder på nationalt plan 
med henblik på en konsekvent og effektiv 
anvendelse og håndhævelse af relevant 
EU-lovgivning, jf. artikel 8

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

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

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

d) at iværksætte og foretage analyser og 
risikovurderinger af spørgsmål og 
hindringer vedrørende 
arbejdskraftmobilitet inden for rammerne 
af arbejdskraftens frie bevægelighed og 
den frie udveksling af tjenesteydelser på 
det indre marked og afgive udtalelser og 
henstillinger til Kommissionen om 
opfølgende og operationelle 
foranstaltninger, jf. artikel 11

e) at bistå medlemsstaterne med 
kapacitetsopbygning, for så vidt angår 
effektiv håndhævelse af relevant EU-
lovgivning, jf. artikel 12

e) at udstede retningslinjer og 
udtalelser til Kommissionen om relevant 
EU-lovgivning og bistå medlemsstaterne 
med kapacitetsopbygning, for så vidt angår 
effektiv anvendelse og håndhævelse af 
relevant EU-lovgivning, jf. artikel 12
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f) at mægle i tvister mellem 
medlemsstaternes myndigheder om 
anvendelsen af relevant EU-lovgivning, jf. 
artikel 13

f) at bistå medlemsstaterne og mægle i 
tvister mellem medlemsstaternes 
myndigheder om anvendelsen af relevant 
EU-lovgivning, hvis alle berørte 
medlemsstater enes herom, herunder 
gennem forlig, jf. artikel 13, uden at det 
berører Den Europæiske Unions 
Domstols beføjelser. 

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

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 Artikel 6

Oplysninger om arbejdskraftmobilitet på 
tværs af grænserne

Oplysninger om arbejdskraftsmobilitet 
inden for rammerne af arbejdskraftens 

frie bevægelighed og den frie udveksling 
af tjenesteydelser på det indre marked

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

Myndigheden forbedrer tilgængeligheden 
og kvaliteten af og adgangen til de 
oplysninger, der tilbydes enkeltpersoner, 
arbejdsgivere og arbejdsmarkedsparter, 
for at lette retfærdig arbejdskraftmobilitet 
i hele Unionen. Myndigheden pålægges 
med henblik herpå:

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

a) at oprette et EU-dækkende websted 
på alle officielle EU-sprog, der fungerer 
som en fælles portal med det formål at få 
adgang til alle relevante 
informationskilder og -tjenester på EU-
plan og nationalt plan om 
arbejdskraftmobilitet inden for rammerne 
af arbejdskraftens frie bevægelighed og 
den frie udveksling af tjenesteydelser på 
det indre marked, herunder referencer til 
de enkelte nationale websteder, der er 
oprettet i henhold til artikel 5 i direktiv 
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2014/67/EU og artikel 6 i direktiv 
2014/54/EU, samt henvisninger til 
officielle websteder på nationalt plan, som 
indeholder oplysninger om sociale 
sikringsordninger

b) at øge mulighederne for at fremme 
enkeltpersoners arbejdskraftmobilitet, 
herunder gennem vejledning i adgang til 
læring og sprogundervisning
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 
udstationerede arbejdstagere,
d) at bistå medlemsstaterne med at 
opfylde forpligtelserne vedrørende adgang 
til og formidling af oplysninger om 
arbejdskraftens frie bevægelighed, jf. 
artikel 6 i direktiv 2014/54/EU, og om 
udstationering af arbejdstagere, jf. 
artikel 5 i direktiv 2014/67/EU

d) at bistå medlemsstaterne med at 
opfylde forpligtelserne vedrørende adgang 
til og formidling af oplysninger om 
arbejdskraftens frie bevægelighed, navnlig 
i henhold til artikel 6 i direktiv 
2014/54/EU, artikel 22 i forordning 
2016/589/EU, artikel 76 i forordning 
2004/883/EU og artikel 5 i direktiv 
2014/67/EF 

e) at bistå medlemsstaterne med at 
forbedre nøjagtigheden, fuldstændigheden 
og brugervenligheden af relevante 
nationale oplysningstjenester i 
overensstemmelse med de 
kvalitetskriterier, der er fastlagt i 
forordning [fælles digital portal — 
COM(2017) 256 final]

e) at bistå medlemsstaterne med at 
forbedre nøjagtigheden, fuldstændigheden 
og brugervenligheden af relevante 
nationale oplysningstjenester og -kilder i 
overensstemmelse med de 
kvalitetskriterier, der er fastlagt i 
forordning [fælles digital portal – 
COM(2017) 256 final]

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

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

fa) at lette samarbejdet mellem de 
kompetente nationale myndigheder, der er 
udpeget i henhold til direktiv 2014/54/EU 
til at give enkeltpersoner og arbejdsgivere 
oplysninger, vejledning og bistand på 
området for arbejdskraftmobilitet i det 
indre marked, og de nationale 
kontaktpunkter, der er udpeget i henhold 
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til direktiv 2011/24/EU til at give 
oplysninger om sundhedsydelser.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7 udgår
Adgang til arbejdskraftmobilitetstjenester 
på tværs af grænserne
1. Myndigheden står til rådighed for 
enkeltpersoner og arbejdsgivere for at 
lette arbejdskraftmobiliteten i hele EU. 
Myndigheden pålægges med henblik 
herpå:
a) at fremme initiativer, der støtter 
enkeltpersoners mobilitet på tværs af 
grænserne, herunder målrettede 
mobilitetsordninger,
b) at muliggøre matchning af job, 
praktikophold og lærepladser med CV'er 
og ansøgninger på tværs af grænserne til 
gavn for enkeltpersoner og arbejdsgivere, 
navnlig via Eures
c) at indgå i samarbejde med andre 
EU-initiativer og -netværk som f.eks. det 
europæiske netværk af offentlige 
arbejdsformidlinger, Enterprise Europe-
netværket og grænsekontaktpunktet, 
navnlig for at identificere og overvinde 
hindringer for arbejdskraftmobilitet på 
tværs af grænserne
d) at lette samarbejdet mellem 
kompetente tjenester på nationalt plan, 
der er udpeget i henhold til direktiv 
2014/54/EU til at give enkeltpersoner og 
arbejdsgivere oplysninger, vejledning og 
bistand om mobilitet på tværs af 
grænserne, og de nationale 
kontaktpunkter, der er udpeget i henhold 
til direktiv 2011/24/EU til at give 
oplysninger om sundhedsydelser.
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2. Myndigheden leder Eures-nettets 
Europæiske Koordineringsbureau og 
sikrer, at det opfylder sine forpligtelser i 
overensstemmelse med artikel 8 i 
forordning (EU) 2016/589, undtagen for 
så vidt angår den tekniske drift og 
udvikling af Euresportalen og tilhørende 
IT-tjenester, som fortsat forvaltes af 
Kommissionen. Myndigheden sikrer 
under den administrerende direktørs 
ansvar som fastsat i artikel 23, stk. 4, 
litra k), at denne aktivitet fuldt ud er i 
overensstemmelse med kravene i den 
gældende databeskyttelseslovgivning, 
herunder kravet om at udpege en 
databeskyttelsesansvarlig i 
overensstemmelse med artikel 37.

Ændringsforslag 37

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Myndigheden letter og styrker samarbejdet 
og udveksler oplysningerne 
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.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik herpå pålægges myndigheden 
efter anmodning fra de nationale 
myndigheder og for at fremskynde 
udvekslingen dem imellem navnlig:

Myndigheden pålægges med henblik herpå, 
navnlig: 
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Ændringsforslag 39

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at lette opfølgningen på henvendelser 
fra og udvekslingen af oplysninger mellem 
de nationale myndigheder ved at yde 
logistisk og teknisk bistand, herunder 
oversættelse og tolkning, og gennem 
udveksling om status i sager

b) at lette opfølgningen på begrundede 
henvendelser fra og udvekslingen af 
oplysninger mellem de nationale 
myndigheder ved at yde logistisk og 
teknisk bistand, herunder oversættelse og 
tolkning, og gennem udveksling om status i 
sager, med forbehold af igangværende 
retssager 

Ændringsforslag 40

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at fremme og dele bedste praksis c) at fremme, dele og medvirke til 
bedste praksis medlemsstaterne imellem

Ændringsforslag 41

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

d) at lette og støtte 
håndhævelsesprocedurerne på tværs af 
grænserne for sanktioner og bøder, hvis de 
berørte medlemsstater anmoder derom

Ændringsforslag 42

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) at rapportere til Kommissionen på 
kvartalsbasis om uafklarede henvendelser 

e) at rapportere til Kommissionen på 
kvartalsbasis om uafklarede henvendelser 
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medlemsstaterne imellem og, hvis det 
anses for nødvendigt, henvise disse til 
mægling i overensstemmelse med 
artikel 13.

medlemsstaterne imellem og, hvis det 
vedtages af alle de berørte medlemsstater, 
henvise disse til mægling i 
overensstemmelse med artikel 13

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) at lette samarbejdet mellem 
kompetente tjenester på nationalt plan, 
der er udpeget i henhold til direktiv 
2014/54/EU til at give enkeltpersoner og 
arbejdsgivere oplysninger, vejledning og 
bistand om arbejdskraftmobilitet i det 
indre marked, og de nationale 
kontaktpunkter, der er udpeget i henhold 
til direktiv 2011/24/EU til at give 
oplysninger om sundhedsydelser.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. På behørigt begrundet anmodning 
fra en national myndighed skal 
myndigheden fremlægge alle de 
oplysninger, der er nødvendige for, at den 
nationale myndighed kan udføre sine 
opgaver inden for rammerne af 
myndighedens kompetencer.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

samarbejde med Den Administrative 
Kommission for Koordinering af Sociale 
Sikringsordninger med Det Rådgivende 
Udvalg for Arbejdskraftens Frie 
Bevægelighed og med den europæiske 
platform for forbedring af samarbejdet 
om bekæmpelse af sort arbejde.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Myndigheden fremmer anvendelsen 
af elektroniske værktøjer til og procedurer 
for udveksling af meddelelser de nationale 
myndigheder imellem, herunder 
informationssystemet for det indre marked 
(IMI) og systemet til elektronisk 
udveksling af oplysninger vedrørende 
socialsikring (EESSI-systemet), i 
overensstemmelse med forordning (EU) 
2016/679 om beskyttelse af fysiske 
personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger (generel forordning 
om databeskyttelse). 

Ændringsforslag 47

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. Myndigheden fremmer brugen af 
innovative tilgange til et effektivt og 
velfungerende samarbejde på tværs af 
grænserne, såsom den europæiske 
platform for forbedring af samarbejdet i 
forbindelse med bekæmpelse af sort 
arbejde, og fremme af anvendelsen og 
udviklingen af elektroniske 
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rapporter med henblik på videreudvikling 
heraf.

udvekslingsmekanismer og databaser 
medlemsstaterne imellem for at lette 
adgangen til data i realtid og afsløre svig 
og kan foreslå mulige forbedringer af 
anvendelsen af disse mekanismer og 
databaser. Myndigheden forelægger 
Kommissionen rapporter med henblik på 
videreudvikling heraf.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 9 Artikel 9

Koordinering af samordnede og fælles 
inspektioner

Koordinering af samordnede og fælles 
inspektioner

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 og støtter 
myndigheden samordnede eller fælles 
inspektioner på de områder, der er omfattet 
af myndighedens beføjelser, baseret på en 
aftale mellem alle de berørte 
medlemsstater og myndigheden. 
Myndigheden kan også på dens eget 
initiativ foreslå myndighederne i de berørte 
medlemsstater at foretage en samordnet 
eller fælles inspektion. 
Arbejdsmarkedsorganisationer på 
nationalt plan kan indbringe sager for 
myndigheden.

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. I overensstemmelse med princippet 
om loyalt samarbejde tilstræber 
medlemsstaterne efter anmodning at nå til 
enighed om at deltage i samordnede eller 
fælles inspektioner. Hvis en medlemsstat 
finder, at der er gyldige grunde til ikke at 
acceptere at deltage, skal den senest én 
måned efter den i stk. 1 omhandlede 
anmodning give myndigheden en 
begrundelse for sin afgørelse, fremsende 
yderligere oplysninger om det pågældende 
spørgsmål til myndigheden og foreslå en 
eventuel løsning af den pågældende sag. 
2a. Senest to måneder efter modtagelsen 
af de i stk. 2 omhandlede oplysninger 
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forelægger autoriteten de berørte 
medlemsstater en begrundet udtalelse, 
hvori den fremsætter sine henstillinger 
med henblik på at løse den pågældende 
sag på en eller flere af følgende måder:
a) på baggrund af den information, der 
er omhandlet i stk. 2
b) gennem en samordnet eller fælles 
inspektion i de andre deltagende 
medlemsstater 
c) hvis alle de berørte medlemsstater er 
enige herom gennem en samordnet eller 
fælles inspektion.

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

3. Myndigheden kan anmode en 
medlemsstat, der ikke deltager i en 
samordnet eller fælles inspektion, om 
frivilligt at foretage inspektion med 
henblik på at opdage eventuelle 
uregelmæssigheder og senest tre måneder 
efter datoen for myndighedens 
anmodning at aflægge rapport til 
autoriteten. 

3a. Medlemsstaterne og autoriteten 
opbevarer oplysninger om påtænkte 
inspektioner, som er fortrolige med 
hensyn til tredjeparter.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Samordnede eller fælles 
inspektioner skal være i overensstemmelse 
med ILO's konvention nr. 81.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
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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 oprettelse af en 
samordnet inspektion ("den samordnede 
inspektionsaftale") eller en fælles 
inspektion ("den fælles inspektionsaftale") 
mellem de deltagende medlemsstater og 
myndigheden fastsættes de vilkår og 
betingelser, der skal gælde for 
gennemførelsen af en sådan øvelse, 
herunder inspektionens omfang og formål 
og i givet fald eventuelle ordninger for 
myndighedens personales deltagelse i 
inspektionen. Aftalen om den samordnede 
eller fælles inspektion kan indeholde 
bestemmelser, der gør det muligt at 
foretage samordnede eller fælles 
inspektioner med kort varsel, når de er 
vedtaget og planlagt. Myndigheden 
udarbejder en modelaftale i 
overensstemmelse med EU-retten samt 
national lovgivning og praksis. 

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Samordnede og fælles inspektioner 
og opfølgning heraf foretages i 
overensstemmelse med den nationale 
lovgivning i den berørte medlemsstat.

2. Samordnede og fælles inspektioner 
og opfølgning heraf foretages i 
overensstemmelse med den nationale 
lovgivning og praksis i den medlemsstat, 
hvor inspektionen finder sted.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Embedsmænd fra en anden 
medlemsstat og fra myndigheden, der 
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deltager i samordnede eller fælles 
inspektioner, skal have samme beføjelser 
som nationale embedsmænd i 
overensstemmelse med den nationale 
lovgivning i den berørte medlemsstat. 

Ændringsforslag 53

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. Myndigheden yder strategisk, logistisk 
og teknisk støtte og juridisk vejledning, 
hvis de berørte medlemsstater anmoder 
herom, herunder oversættelse og tolkning, 
til medlemsstater, der udfører samordnede 
eller fælles inspektioner.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Myndighedens personale kan deltage 
i en samordnet eller fælles inspektion efter 
forudgående aftale med den medlemsstat, 
på hvis territorium det yder sin bistand til 
inspektionen.

4. Myndighedens personale kan deltage 
som observatør og yde logistisk støtte og 
kan deltage i en samordnet eller fælles 
inspektion med forudgående samtykke fra 
den medlemsstat, på hvis territorium det 
yder sin bistand til inspektionen.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

samlede operationelle afvikling af den 
samordnede eller fælles inspektion, inden 
for seks måneder af datoen for 
inspektionen. 

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a Medlemsstaterne sikrer, at de 
oplysninger, der indsamles ved 
samordnede eller fælles inspektioner, kan 
anvendes som bevis under retssager i de 
berørte medlemsstater.

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

6. Oplysninger om samordnede og 
fælles inspektioner, som koordineres af 
myndigheden, samt oplysninger fra 
medlemsstaterne og myndigheden, jf. 
artikel 9, stk. 2 og 3, indgår i halvårlige 
rapporter, der forelægges bestyrelsen og 
interessentgruppen. En årlig rapport om de 
inspektioner, som myndigheden yder 
bistand til, medtages i myndighedens 
årsberetning. Hvis de beviser, der 
indhentes ved en fælles eller samordnet 
inspektion, anvendes i retssager, der 
medfører pålæggelse af en strafferetlig 
eller administrativ sanktion i en 
medlemsstat, underretter den pågældende 
medlemsstat myndigheden herom. 
Myndigheden skal medtage denne 
information i sine aktivitetsrapporter.
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Ændringsforslag 58

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 myndigheden i forbindelse med 
samordnede eller fælles inspektioner eller i 
forbindelse med sine øvrige aktiviteter 
fatter mistanke om uregelmæssigheder i 
anvendelsen af EU-lovgivningen, skal den 
indberette disse til Kommissionen og 
myndighederne i den berørte medlemsstat, 
hvis det er relevant.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Myndigheden vurderer i samarbejde 
med medlemsstaterne og 
arbejdsmarkedets parter risici og foretager 
analyser af sektorspecifikke udfordringer 
og tilbagevendende problemer i 
forbindelse med arbejdskraftens mobilitet 
inden for rammerne af arbejdskraftens 
frie bevægelighed og den frie udveksling 
af tjenesteydelser på det indre marked 
samt vedrørende koordineringen af de 
sociale sikringsordninger i Unionen, 
herunder retten til at overføre 
arbejdsmarkedspensioner. Sådanne 
analyser og vurderinger skal også tage 
højde for indvirkningen fra og 
konsekvenserne af ubalancer på 
arbejdsmarkedet. Med henblik herpå 
trækker myndigheden også på ekspertviden 
fra andre EU-agenturer eller -tjenester, 
herunder inden for områderne svig, 
udnyttelse, forskelsbehandling, 
færdighedsprognoser og sundhed og 
sikkerhed på arbejdspladsen. Efter 
anmodning fra Kommissionen, en 
medlemsstat, Europa-Parlamentets 
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ansvarlige udvalg eller på eget initiativ 
kan myndigheden gennemføre målrettede 
dybdegående analyser og undersøgelser for 
at undersøge specifikke spørgsmål 
vedrørende arbejdskraftmobilitet. 

Ændringsforslag 60

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. Hvis det er nødvendigt for at nå 
målene i denne forordning, medtager 
myndigheden disse oplysninger i sine 
årsrapporter til Kommissionen og 
Europa-Parlamentet og indberetter sine 
resultater direkte til de berørte 
medlemsstater i overensstemmelse med 
gældende databeskyttelsesregler, hvori der 
redegøres for mulige foranstaltninger til 
afhjælpning af konstaterede svagheder. 

Ændringsforslag 61

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 
på relevant arbejde på EU-plan

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

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 – litra a a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) at udvikle uddannelsesprogrammer 
for hele EU til inspektorater, der 
håndterer udfordringer såsom 
proformaselvstændighed og 
udstationeringsmisbrug

Ændringsforslag 63

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) på området for koordinering af de 
sociale sikringsordninger at understøtte 
udvekslingen af bedste praksis samt 
udstationeringen af personale mellem 
nationale myndigheder med henblik på at 
lette erfaringsudvekslingen.

Ændringsforslag 64

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb) at øge kendskabet til og den 
gensidige forståelse for forskellige 
nationale systemer og praksisser inden for 
fri bevægelighed for personer og inden 
for denne forordnings anvendelsesområde 
og adgang til den fornødne sociale sikring 
samt metoderne og lovgivningsrammen 
for arbejde

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 13
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13 Artikel 13

Mægling mellem medlemsstaterne 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.

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, uden at det berører EU-
Domstolens judicielle kompetencer.

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

2. Efter anmodningen fra en eller flere 
medlemsstater, der er berørt af en tvist, 
som ikke kan løses med direkte kontakter 
og dialoger mellem dem, lancerer 
myndigheden en mæglingsprocedure ved 
sit mæglingsudvalg, der nedsættes til dette 
formål i henhold til artikel 17, stk. 2, 
baseret på en aftale mellem alle 
involverede medlemsstater. I tilfælde af en 
forligsprocedure deltager 
medlemsstaterne aktivt i den nævnte 
procedure og gør alle oplysninger, der er 
relevante, eller som der er anmodet om, 
tilgængelige. De berørte parter holdes 
underrettet af medlemsstaterne og kan 
efter anmodning konsulteres og 
inddrages.
2a. Myndigheden kan også indlede en 
mæglingsprocedure på eget initiativ ved 
mæglingsudvalget, herunder på grundlag 
af en anmodning fra SOLVIT, efter aftale 
med alle de medlemsstater, der er berørt 
af den pågældende tvist. Hvis en berørt 
medlemsstat beslutter ikke at deltage i 
mæglingsproceduren underretter den 
myndigheden om grundene til sin 
beslutning.
2b. Myndigheden fastsætter på datoen 
for iværksættelsen af forligsproceduren, 
jf. stk. 2 og 2a, en frist for dens 
gennemførelse.

3. Ved forelæggelse af en sag til 
mægling hos myndigheden sørger 
medlemsstaterne for, at alle 
personoplysninger i forbindelse med denne 

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

sag er anonymiserede på en sådan måde, 
at den registrerede ikke længere kan 
identificeres, og myndigheden må ikke 
behandle personoplysninger om 
enkeltpersoner, der er berørt af sagen, på 
noget tidspunkt i løbet af 
mæglingsproceduren.

Personoplysninger opbevares kun så 
længe, de er nødvendige til de formål, 
hvortil de pågældende personoplysninger 
behandles.

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

4. Sager, hvor der i forbindelse med en 
tvist er verserende retssager eller 
efterforskning på nationalt plan eller EU-
plan, antages ikke til mægling hos 
myndigheden.

4a. Mæglingsudvalget skal bestræbe sig 
på at forlige synspunkterne i de berørte 
medlemsstater og afgive sin udtalelse 
inden for seks måneder efter 
iværksættelsen af forligsproceduren, jf. 
stk. 2 eller 2a.

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.

5. Senest tre måneder efter 
mæglingsudvalgets fremsendelse af 
udtalelsen 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.

6. Myndigheden aflægger rapport til 
Kommissionen hvert halve år om 
resultaterne af de mæglingssager, den 
påtager sig.

6a. Myndighedens 
mæglingskompetence berører ikke den 
administrative kommissions kompetence i 
medfør af artikel 5, stk. 4, og artikel 6, stk. 
3, af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 987/2009 af 
1september 2009 om de nærmere regler til 
gennemførelse af forordning (EF) nr. 
883/2004 om koordinering af de sociale 
sikringsordninger.
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Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14 udgår 
Samarbejde i tilfælde af forstyrrelser på 
arbejdsmarkedet på tværs af grænserne

Efter anmodning fra de nationale 
myndigheder kan myndigheden lette 
samarbejdet mellem de relevante 
interesserede parter for at imødegå 
forstyrrelser på arbejdsmarkedet, der 
påvirker mere end en medlemsstat, som 
f.eks. omfattende omstrukturering eller 
store projekter, som påvirker 
beskæftigelsen i grænseregioner.

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Myndigheden etablerer, hvor det er 
relevant, samarbejdsordninger med andre 
decentraliserede EU-agenturer, såsom 
Cedefop, Eurofound, EU-OSHA, ETF, 
Europol og Eurojust for at sikre 
koordinering, fremme synergier og undgå 
overlapning eller konflikter i deres 
aktiviteter.

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Myndigheden kan nedsætte 
arbejdsgrupper eller ekspertpaneler med 
deltagelse af repræsentanter fra 
medlemsstaterne og/eller fra 

2. Myndigheden kan nedsætte 
arbejdsgrupper eller ekspertpaneler med 
deltagelse af repræsentanter fra 
medlemsstaterne og/eller fra 
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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. 

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. Alle 
medlemsstaterne kan udpege 
repræsentanter til alle arbejdsgrupper og 
ekspertpaneler.

Forretningsordenen for sådanne 
arbejdsgrupper og paneler fastsættes af 
myndigheden efter høring af 
Kommissionen. I spørgsmål vedrørende 
koordinering af de sociale 
sikringsordninger høres også Den 
Administrative Kommission for 
Koordinering af Sociale 
Sikringsordninger.

Forretningsordenen for sådanne 
arbejdsgrupper og paneler fastsættes af 
myndigheden efter høring af 
Kommissionen. 

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Ligestillingsprincippet er et 
grundlæggende princip i Unionens 
lovgivning. Det kræver, at kvinder og 
mænd stilles lige på alle områder, 
herunder i forbindelse med beskæftigelse, 
arbejde og løn. Alle parter tilstræber at 
opnå en ligelig repræsentation af mænd 
og kvinder i bestyrelsen og en gruppe af 
interesserede parter. Dette mål bør også 
forfølges af bestyrelsen for så vidt angår 
dens formand og næstformænd.

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bestyrelsen består af en højtstående 
repræsentant for hver medlemsstat og to 
repræsentanter for Kommissionen, der alle 
har stemmeret.

1. Bestyrelsen består af: 

a) en højtstående repræsentant fra hver 
medlemsstat

b) to repræsentanter for Kommissionen

c) seks repræsentanter for 
arbejdsmarkedets parter på EU-plan, som 
i lige omfang repræsenterer fagforeninger 
og arbejdsgiverorganisationer
d) tre uafhængige eksperter, som er 
udnævnt af Europa-Parlamentet.
Alle medlemmer, der er omhandlet i litra 
a)- c), har stemmeret.

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Kommissionen udpeger selv de 
medlemmer, der repræsenterer den.

Kommissionen udnævner de medlemmer, 
der skal repræsentere den, 
arbejdsmarkedets parter på EU-plan 
udpeger de medlemmer, der er omhandlet 
i stk. 1, litra c), og Europa-Parlamentets 
ansvarlige udvalg udpeger de uafhængige 
eksperter, der er omhandlet i stk. 1, litra 
d), efter at have kontrolleret, at der ikke er 
nogen interessekonflikt.

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

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

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvert medlem og hver suppleant for 
bestyrelsesmedlemmerne underskriver en 
skriftlig interesseerklæring ved 
tiltrædelsen og opdaterer denne, når der 
sker en ændring i omstændighederne i 
denne henseende.
Bestyrelsesmedlemmerne sørger for at 
opretholde Unionens og myndighedens 
almene interesser.

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemmer og deres suppleanter 
udpeges for fire år. Denne periode kan 
forlænges.

4. Medlemmer og deres suppleanter 
udpeges for fire år. Denne periode kan 
fornys.

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. En repræsentant for Eurofound, en 
repræsentant for EU-OSHA, en 
repræsentant for Cedefop og en 
repræsentant for Det Europæiske 
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Erhvervsuddannelsesinstitut har ret til at 
deltage som observatører i bestyrelsens 
møder med henblik på at forbedre 
effektiviteten af agenturerne og 
synergierne mellem dem.

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. Medlemmer af gruppen af 
interesserede parter kan deltage som 
observatører i alle bestyrelsens møder.

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) vedtage regler for forebyggelse og 
håndtering af interessekonflikter blandt 
sine egne medlemmer samt blandt 
medlemmerne af gruppen af interesserede 
parter og myndighedens arbejdsgrupper og 
paneler, der er nedsat i overensstemmelse 
med artikel 17, stk. 2, og årligt på sit 
websted offentliggøre 
bestyrelsesmedlemmernes 
interesseerklæring

f) vedtage regler, herunder 
foranstaltninger til tidlig registrering af 
potentielle risici, for forebyggelse og 
håndtering af interessekonflikter blandt 
sine egne medlemmer, blandt 
medlemmerne af gruppen af interesserede 
parter og myndighedens arbejdsgrupper og 
paneler, der er nedsat i overensstemmelse 
med artikel 17, stk. 2, samt udstationerede 
nationale eksperter og årligt på 
myndighedens websted offentliggøre deres 
interesseerklæringer og opdateringer af 
disse

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1 – litra p a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

pa) reagere på den administrerende 
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direktørs vurderinger af udtalelserne og 
rådgivningen fra gruppen af interesserede 
parter

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Formandens og næstformandens 
mandat er på fire år. Mandatperioden kan 
fornyes én gang. Hvis en formand eller 
næstformand ophører med at være medlem 
af bestyrelsen under sin mandatperiode, 
ophører mandatperioden dog automatisk 
samtidig.

2. Formandens og næstformændenes 
mandat er på to år. Mandatperioden kan 
fornyes én gang. Hvis en formand eller 
næstformand ophører med at være medlem 
af bestyrelsen under sin mandatperiode, 
ophører mandatperioden dog automatisk 
samtidig.

Ændringsforslag79

Forslag til forordning
Artikel 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 23 Artikel 23

Den administrerende direktørs 
ansvarsområder

Den administrerende direktørs 
ansvarsområder

1. Den administrerende direktør forestår 
ledelsen af myndigheden. Den 
administrerende direktør står til ansvar 
over for bestyrelsen.

1. Den administrerende direktør forestår 
ledelsen af myndigheden og skal bestræbe 
sig på at sikre kønsfordeling i 
myndigheden. Den administrerende 
direktør står til ansvar over for bestyrelsen.

2. Den administrerende direktør 
aflægger rapport til Europa-Parlamentet 
om udførelsen af sit hverv, når denne 
anmodes herom. Rådet kan anmode den 
administrerende direktør om at aflægge 
rapport om udførelsen af dennes hverv.

2. Den administrerende direktør 
aflægger rapport til Europa-Parlamentet 
om udførelsen af sit hverv, når denne 
anmodes herom. Rådet kan anmode den 
administrerende direktør om at aflægge 
rapport om udførelsen af dennes hverv.

3. Den administrerende direktør er 
myndighedens retlige repræsentant.

3. Den administrerende direktør er 
myndighedens retlige repræsentant.

4. Den administrerende direktør er 
ansvarlig for udførelsen af de opgaver, der 
pålægges myndigheden ved denne 

4. Den administrerende direktør er 
ansvarlig for udførelsen af de opgaver, der 
pålægges myndigheden ved denne 
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forordning. Den administrerende direktør 
er navnlig ansvarlig for:

forordning. Den administrerende direktør 
er navnlig ansvarlig for:

a) den daglige ledelse af myndigheden a) den daglige ledelse af myndigheden

b) at gennemføre bestyrelsens 
afgørelser

b) at gennemføre bestyrelsens 
afgørelser

c) at udarbejde et udkast til det samlede 
programmeringsdokument og forelægge 
dette for bestyrelsen til godkendelse

c) at udarbejde et udkast til det samlede 
programmeringsdokument og forelægge 
dette for bestyrelsen til godkendelse

d) at gennemføre det samlede 
programmeringsdokument og aflægge 
rapport til bestyrelsen om dets 
gennemførelse

d) at gennemføre det samlede 
programmeringsdokument og aflægge 
rapport til bestyrelsen om dets 
gennemførelse

e) at udarbejde den konsoliderede årlige 
aktivitetsrapport om myndighedens 
aktiviteter og forelægge denne for 
bestyrelsen til vurdering og godkendelse

e) at udarbejde den konsoliderede årlige 
aktivitetsrapport om myndighedens 
aktiviteter og forelægge denne for 
bestyrelsen til vurdering og godkendelse

f) at udarbejde en handlingsplan som 
opfølgning på konklusioner i interne eller 
eksterne revisionsrapporter og evalueringer 
samt undersøgelser foretaget af OLAF og 
aflægge en statusrapport to gange om året 
til Kommissionen og regelmæssigt til 
bestyrelsen

f) at udarbejde en handlingsplan som 
opfølgning på konklusioner i interne eller 
eksterne revisionsrapporter og evalueringer 
samt undersøgelser foretaget af OLAF og 
aflægge en statusrapport to gange om året 
til Kommissionen og regelmæssigt til 
bestyrelsen

g) at beskytte Unionens finansielle 
interesser ved anvendelse af 
foranstaltninger til forebyggelse af svig, 
korruption og andre ulovlige aktiviteter og 
gennem effektiv kontrol, der dog ikke må 
gribe ind i OLAF's 
undersøgelsesbeføjelser, og, hvis der 
konstateres uregelmæssigheder, gennem 
inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb 
og efter omstændighederne ved pålæggelse 
af administrative og finansielle sanktioner, 
der er effektive, står i et rimeligt forhold til 
uregelmæssigheden og har afskrækkende 
virkning

g) at beskytte Unionens finansielle 
interesser ved anvendelse af 
foranstaltninger til forebyggelse af svig, 
korruption og andre ulovlige aktiviteter og 
gennem effektiv kontrol, der dog ikke må 
gribe ind i OLAF's 
undersøgelsesbeføjelser, og, hvis der 
konstateres uregelmæssigheder, gennem 
inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb 
og efter omstændighederne ved pålæggelse 
af administrative og finansielle sanktioner, 
der er effektive, står i et rimeligt forhold til 
uregelmæssigheden og har afskrækkende 
virkning

h) at udarbejde myndighedens strategi 
for bekæmpelse af svig og forelægge denne 
for bestyrelsen til godkendelse

h) at udarbejde myndighedens strategi 
for bekæmpelse af svig og forelægge denne 
for bestyrelsen til godkendelse

i) at udarbejde de finansielle 
bestemmelser for myndigheden og 
forelægge disse for bestyrelsen

i) at udarbejde udkastet til de 
finansielle bestemmelser for myndigheden 
og forelægge disse for bestyrelsen

j) at udarbejde myndighedens udkast til 
et overslag over indtægter og udgifter og 

j) at udarbejde myndighedens udkast til 
et overslag over indtægter og udgifter og 
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gennemføre dens budget gennemføre dens budget som en del af 
agenturets samlede 
programmeringsdokument
ja) at træffe beslutninger med hensyn 
til forvaltning af de menneskelige 
ressourcer i overensstemmelse med den 
afgørelse, der er omhandlet i artikel 19, 
stk. 2
jb) at træffe beslutninger vedrørende 
myndighedens interne strukturer, 
herunder om nødvendigt stedfortrædende 
funktioner, der kan dække myndighedens 
daglige ledelse og om nødvendigt 
ændringer heraf, idet der tages hensyn til 
behovene i forbindelse med myndighedens 
aktiviteter og forsvarlig budgetmæssig 
forvaltning.
jc) at samarbejde med andre EU-
agenturer og indgåelse af 
samarbejdsaftaler med disse

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

k) at gennemføre de foranstaltninger, 
der træffes af bestyrelsen i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
45/2001.

ka) at vurdere indberetningerne fra 
gruppen af interesserede parter og 
forelægge bestyrelsen denne vurdering, 
idet det navnlig anføres, om dette har 
påvirket udkastet til det samlede 
programmeringsdokument.

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.

5. Den administrerende direktør afgør, 
om det er nødvendigt at placere en eller 
flere ansatte i en eller flere medlemsstater 
og oprette et forbindelseskontor i 
Bruxelles for at fremme agenturets 
samarbejde med de relevante EU-
institutioner og -organer. 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 
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undgås. En hjemstedsaftale med den eller 
de berørte medlemsstater kan være 
påkrævet.

Ændringsforslag80

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Gruppen af interesserede parter kan 
navnlig afgive udtalelser og yde 
rådgivning til myndigheden om spørgsmål 
vedrørende anvendelsen og håndhævelsen 
af EU-lovgivningen på de områder, der er 
omfattet af denne forordning.

2. Gruppen af interesserede parter 
modtager forudgående briefing og kan

a) føre tilsyn med gennemførelsen af 
strategien samt fremsætte anbefalinger til, 
hvordan myndigheden kan fungere mere 
effektivt
b) efter anmodning fra myndigheden 
eller på eget initiativ afgive udtalelser og 
yde rådgivning til myndigheden om de 
grænseoverskridende 
arbejdsmarkedsanalyser og 
risikovurderinger, jf. artikel 11
c) efter anmodning fra myndigheden 
eller på eget initiativ afgive udtalelser og 
yde rådgivning til myndigheden om 
spørgsmål vedrørende anvendelsen og 
håndhævelsen af EU-lovgivningen på de 
områder, der er omfattet af denne 
forordning.

d) afgive udtalelse om udkastet til den 
konsoliderede årsberetning om 
myndighedens virksomhed, jf. artikel 19, 
inden forelæggelsen heraf
e) afgive en udtalelse om 
myndighedens 
enhedsprogrammeringsdokument, der er 
omhandlet i artikel 25, før det indgives til 
Kommissionen med henblik på en 
udtalelse
f) blive hørt angående valueringer af 
den administrerende direktør som 
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omhandlet i artikel 32

Ændringsforslag81

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Gruppen af interesserede parter har 
den administrerende direktør som 
formand og mødes mindst to gange om 
året på den administrerende direktørs 
initiativ eller efter anmodning fra 
Kommissionen.

3. Gruppen af interesserede parter 
vælger en formand blandt sine 
medlemmer og mødes mindst to gange om 
året med regelmæssige mellemrum og om 
nødvendigt efter anmodning fra 
Kommissionen eller et flertal af dens 
medlemmer.

Ændringsforslag82

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Gruppen af interesserede parter 
består af to repræsentanter fra 
Kommissionen og ti repræsentanter for 
arbejdsmarkedets parter på EU-plan, som i 
lige omfang repræsenterer fagforeninger og 
arbejdsgiverorganisationer, herunder 
anerkendte fagforeninger i EU fra 
forskellige sektorer, der er særlig berørt af 
problemer med arbejdskraftens mobilitet.

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Gruppen af interesserede parter kan 
invitere eksperter eller relevante 
internationale organisationer til sine 
møder.
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Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Myndigheden offentliggør udtalelser 
og rådgivning fra gruppen af interesserede 
parter og resultaterne af dens høringer, 
undtagen i tilfælde af krav om fortrolighed.

7. Myndigheden offentliggør udtalelser, 
rådgivning og anbefalinger fra gruppen af 
interesserede parter og resultaterne af dens 
høringer, undtagen i tilfælde af krav om 
fortrolighed.

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvert år skal den administrerende 
direktør udarbejde et udkast til et samlet 
programmeringsdokument, der navnlig 
indeholder den flerårige og årlige 
programmering i overensstemmelse med 
Kommissionens delegerede forordning 
(EU) nr. 1271/201373, under hensyntagen 
til Kommissionens retningslinjer.

1. Hvert år skal den administrerende 
direktør udarbejde et udkast til et samlet 
programmeringsdokument, der navnlig 
indeholder den flerårige og årlige 
programmering i overensstemmelse med 
Kommissionens delegerede forordning 
(EU) nr. 1271/201373, under hensyntagen 
til Kommissionens retningslinjer, efter at 
dette forinden har været fremlagt for 
gruppen med henblik på en udtalelse.

__________________ __________________
73 Kommissionens delegerede forordning 
(EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 
om rammefinansforordningen for de 
organer, der er omhandlet i artikel 208 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 328 af 
7.12.2013, s. 42).

73Kommissionens delegerede forordning 
(EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 
om rammefinansforordningen for de 
organer, der er omhandlet i artikel 208 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 328 af 
7.12.2013, s. 42).

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvert år udarbejder den 1. Hvert år udarbejder den 
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administrerende direktør et foreløbigt 
udkast til overslag over myndighedens 
indtægter og udgifter for det følgende 
regnskabsår, herunder stillingsfortegnelsen, 
og sender det til bestyrelsen.

administrerende direktør et foreløbigt 
udkast til overslag over myndighedens 
indtægter og udgifter for det følgende 
regnskabsår, herunder stillingsfortegnelsen, 
og sender det til bestyrelsen. Når 
myndigheden tillægges nye opgaver af 
Unionens institutioner eller i henhold til 
Unionens lovgivning, tages der hensyn til 
dette i ressourceprogrammeringen og den 
finansielle programmering.

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det foreløbige udkast til overslag skal 
være baseret på de mål og de forventede 
resultater, der er fastlagt i det årlige 
arbejdsprogram, jf. artikel 25, stk. 3, og 
skal tage hensyn til de finansielle 
ressourcer, der er nødvendige for at nå 
disse mål og forventede resultater, i 
overensstemmelse med princippet om 
resultatorienteret budgetlægning.

Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen sender udkastet til 
overslag til budgetmyndigheden sammen 
med forslaget til Den Europæiske Unions 
almindelige budget.

4. Kommissionen sender udkastet til 
overslag til budgetmyndigheden sammen 
med forslaget til Den Europæiske Unions 
almindelige budget, med tydelig angivelse 
af myndighedens budgetpost. 
Kommissionen underretter endvidere 
Europa-Parlamentet om udkastet til 
overslag.

Begrundelse

Med stadig mere stringente tidslinjer ville det forbedre andre institutioners 
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proceduremæssige arbejde, hvis budgetoverslag blev fremsendt på et tidligere tidspunkt.

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Princippet om forsvarlig økonomisk 
forvaltning finder anvendelse under alle 
omstændigheder.

Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De finansielle bestemmelser for 
myndigheden vedtages af bestyrelsen efter 
høring af Kommissionen. De må ikke 
afvige fra delegeret forordning (EU) nr. 
1271/2013, medmindre dette er strengt 
nødvendigt for myndighedens drift, og 
Kommissionen på forhånd har givet sit 
samtykke.

De finansielle bestemmelser for 
myndigheden vedtages af bestyrelsen efter 
høring af Kommissionen. De må ikke 
afvige fra delegeret forordning (EU) nr. 
1271/2013, medmindre dette er strengt 
nødvendigt for myndighedens drift, og 
Kommissionen på forhånd har givet sit 
samtykke. Der gøres alt for, at 
anvendelsen af bestemmelserne står i 
forhold til myndighedens størrelse og 
budget for ikke at pålægge 
uforholdsmæssigt store byrder, samtidig 
med at man bibeholder god praksis.

Ændringsforslag91

Forslag til forordning
Artikel 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 32 Artikel 32

Den administrerende direktør Den administrerende direktør

1. Den administrerende direktør 
ansættes i en stilling som midlertidigt ansat 
ved myndigheden i henhold til artikel 2, 

1. Den administrerende direktør 
ansættes i en stilling som midlertidigt ansat 
ved myndigheden i henhold til artikel 2, 
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litra a), i ansættelsesvilkårene for de øvrige 
ansatte.

litra a), i ansættelsesvilkårene for de øvrige 
ansatte.

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

2. Bestyrelsen udpeger den 
administrerende direktør på grundlag af en 
liste over kandidater, som Kommissionen 
foreslår, efter gennemførelsen af en åben 
og gennemsigtig udvælgelsesprocedure, 
der sikrer en nøje evaluering af 
kandidaterne og et højt niveau af 
uafhængighed. Den valgte kandidat 
opfordres inden sin udnævnelse til at 
afgive en redegørelse over for Europa-
Parlamentets 

korresponderende udvalg og besvare 
spørgsmål fra Parlamentets medlemmer. 
Denne drøftelse må ikke forsinke 
udnævnelsen unødigt. 

3. Ved indgåelsen af kontrakten med 
den administrerende direktør repræsenteres 
myndigheden af formanden for bestyrelsen.

3. Ved indgåelsen af kontrakten med 
den administrerende direktør repræsenteres 
myndigheden af formanden for bestyrelsen.

4. Den administrerende direktør 
udpeges for fem år. Ved udgangen af 
denne periode foretager Kommissionen en 
vurdering, i hvilken der indgår en 
evaluering af den administrerende direktørs 
arbejde og myndighedens fremtidige 
opgaver og udfordringer.

4. Den administrerende direktør 
udpeges for fem år. Seks måneder før 
udgangen af denne periode foretager 
Kommissionen en vurdering, i hvilken der 
indgår en evaluering af den 
administrerende direktørs arbejde og 
myndighedens fremtidige opgaver og 
udfordringer.

5. Bestyrelsen kan forlænge den 
administrerende direktørs 
ansættelsesperiode én gang efter forslag fra 
Kommissionen, der tager udgangspunkt i 
den i stk. 4 omhandlede evaluering, dog 
højst for en periode på fem år.

5. Bestyrelsen kan forlænge den 
administrerende direktørs 
ansættelsesperiode én gang på eget initiativ 
eller efter forslag fra Kommissionen, der 
tager udgangspunkt i den i stk. 4 
omhandlede vurdering, dog højst for en 
periode på fem år, eller anmode 
Kommissionen om at indlede processen 
med at udvælge en ny administrerende 
direktør. 

6. En administrerende direktør, hvis 
ansættelsesperiode er blevet forlænget, kan 
ikke deltage i endnu en 
udvælgelsesprocedure til samme stilling 
ved udløbet af den samlede periode.

6. En administrerende direktør, hvis 
mandatperiode er blevet forlænget, kan 
ikke deltage i endnu en 
udvælgelsesprocedure til samme stilling 
ved udløbet af den samlede periode.

7. Den administrerende direktør kan 
kun afskediges ved en afgørelse truffet af 
bestyrelsen efter forslag fra 

7. Den administrerende direktør kan 
kun afskediges ved en afgørelse truffet af 
bestyrelsen på eget initiativ eller efter 
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Kommissionen. forslag fra Kommissionen på grundlag af 
en begrundet vurdering af hans eller 
hendes varetagelse af hvervet som 
administrerende direktør.

8. Afgørelser om udpegelse af den 
administrerende direktør, forlængelse af 
dennes ansættelsesperiode og afskedigelse 
træffes af bestyrelsen med et flertal på to 
tredjedele af de stemmeberettigede 
bestyrelsesmedlemmer.

8. Afgørelser om udpegelse af den 
administrerende direktør, forlængelse af 
dennes ansættelsesperiode og afskedigelse 
træffes af bestyrelsen med et flertal på to 
tredjedele af de stemmeberettigede 
bestyrelsesmedlemmer.

Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Nationale forbindelsesofficerer har 
beføjelse i henhold til deres medlemsstaters 
nationale lovgivning til at anmode om 
oplysninger fra de berørte myndigheder.

3. Nationale forbindelsesofficerer har 
beføjelse i henhold til deres medlemsstaters 
nationale lovgivning til at anmode om og 
modtage alle relevante oplysninger fra de 
berørte myndigheder. 

Ændringsforslag93

Forslag til forordning
Artikel 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 36 Artikel 36

Sprogordning Sprogordning

1. Bestemmelserne i Rådets forordning 
nr. 11 finder anvendelse på myndigheden.

1. Bestemmelserne i Rådets forordning 
nr. 11 finder anvendelse på myndigheden.

2. De oversættelsesopgaver, der er 
påkrævet i forbindelse med myndighedens 
virksomhed, udføres af 
Oversættelsescentret for Den Europæiske 
Unions Organer.

2. De oversættelsesopgaver, der er 
påkrævet i forbindelse med myndighedens 
virksomhed, udføres af 
Oversættelsescentret for Den Europæiske 
Unions Organer eller i begrundede tilfælde 
af andre oversættelsestjenester.

__________________ __________________
1 Forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den 
ordning, der skal gælde for Det europæiske 
økonomiske Fællesskab på det sproglige 

1Forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den 
ordning, der skal gælde for Det europæiske 
økonomiske Fællesskab på det sproglige 
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område (EFT 17 af 6.10.1958, s. 385). område (EFT 17 af 6.10.1958, s. 385).

Ændringsforslag94

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 95

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I det omfang det er nødvendigt for at nå de 
i denne forordning fastsatte mål, og uden at 
det berører medlemsstaternes og EU-
institutionernes respektive beføjelser, kan 
myndigheden samarbejde med de nationale 
myndigheder i tredjelande, som den 
relevante EU-lovgivning om 
arbejdskraftmobilitet og koordinering af de 
sociale sikringsordninger finder anvendelse 
på.

I det omfang det er nødvendigt for at nå de 
i denne forordning fastsatte mål, og uden at 
det berører medlemsstaternes og EU-
institutionernes respektive beføjelser, kan 
myndigheden samarbejde med de nationale 
myndigheder i tredjelande, som den 
relevante EU-lovgivning om 
arbejdskraftmobilitet og koordinering af de 
sociale sikringsordninger finder anvendelse 
på, samt med internationale 
organisationer, der arbejder på områder, 
som falder ind under myndighedens 
ansvarsområde.
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Ændringsforslag 96

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

En så vigtig beslutning, der har indvirkning på myndighedens samlede aktiviteter, skal ikke 
kunne træffes af Kommissionen alene. Medlemsstaterne skal også give deres godkendelse.

Ændringsforslag97

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De nødvendige bestemmelser 
vedrørende de lokaler, der skal stilles til 
rådighed for myndigheden i 
værtsmedlemsstaten, samt de særlige 
regler, der skal finde anvendelse på den 
administrerende direktør, 
bestyrelsesmedlemmerne, myndighedens 
personale og deres familiemedlemmer i 
værtsmedlemsstaten, skal fastsættes i en 
hjemstedsaftale mellem myndigheden og 
den medlemsstat, hvor hovedsædet er 
beliggende; aftalen skal indgås med 
bestyrelsens godkendelse senest to år efter 
denne forordnings ikrafttrædelse.

1. De nødvendige bestemmelser 
vedrørende de lokaler, der skal stilles til 
rådighed for myndigheden i 
værtsmedlemsstaten, samt de særlige 
regler, der skal finde anvendelse på den 
administrerende direktør, 
bestyrelsesmedlemmerne, myndighedens 
personale og deres familiemedlemmer i 
værtsmedlemsstaten, skal fastsættes i en 
hjemstedsaftale mellem myndigheden og 
den medlemsstat, hvor hovedsædet er 
beliggende; aftalen skal indgås med 
bestyrelsens godkendelse senest to år efter 
denne forordnings ikrafttrædelse. 

Ændringsforslag 98

Forslag til forordning
Artikel 46
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[...] udgår

Ændringsforslag 99

Forslag til forordning
Artikel 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Ændringsforslag100

Forslag til forordning
Artikel 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Ændringsforslag101

Forslag til forordning
Artikel 49 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 49 a
Ændringer af afgørelse (EU) 2016/344

I afgørelse (EU) 2016/344 foretages 
følgende ændringer:
1) i artikel 2, stk. 1, indsættes følgende 
litra ca):
"ca) den administrerende direktør for 
Den Europæiske 
Arbejdsmarkedsmyndighed."
2) Artikel 8, stk. 1, afsnit 3, affattes 
således:
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"Bestyrelsen forbereder og tilrettelægger 
platformens arbejde i samarbejde med et 
sekretariat, som fungerer som sekretariat 
for platformen, herunder bestyrelse og 
arbejdsgrupper. Sekretariatet stilles til 
rådighed af Den Europæiske 
Arbejdsmarkedsmyndighed."
3) Artikel 9 affattes således:
"Artikel 9
Samarbejde
1. Platformen samarbejder effektivt og 
undgår overlapninger med andre 
relevante ekspertgrupper og udvalg på 
EU-plan, hvis arbejde er knyttet til sort 
arbejde, og indbyder dem i passende 
omfang som observatører, navnlig 
Udvalget af Arbejdstilsynschefer, 
Ekspertudvalget for Udstationering af 
Arbejdstagere, Den Administrative 
Kommission for Koordinering af Sociale 
Sikringsordninger, Netværket af 
Offentlige Arbejdsformidlinger, 
Beskæftigelsesudvalget (EMCO), 
Udvalget for Social Beskyttelse (SPC) og 
Arbejdsgruppen for Administrativt 
Samarbejde på området Direkte 
Beskatning Platformen indbyder 
repræsentanter for disse grupper og 
udvalg til at deltage i sine møder som 
observatører, hvis det er hensigtsmæssigt. 
Der kan med henblik på at opnå større 
effektivitet i arbejdet og øget 
gennemslagskraft arrangeres fælles 
møder.
2. Platformen etablerer et passende 
samarbejde med Den Europæiske 
Arbejdsmarkedsmyndighed, Eurofound 
og EU-OSHA.".

Ændringsforslag102

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 1
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Afgørelse 2009/17/EF og afgørelse (EU) 
2016/344 ophæves.

Afgørelse 2009/17/EF ophæves.

Ændringsforslag103

Forslag til forordning
Artikel 50 b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Henvisninger til afgørelse 2009/17/EF og 
afgørelse (EU) 2016/344 gælder som 
henvisninger til nærværende forordning.

Henvisninger til afgørelse 2009/17/EF 
gælder som henvisninger til nærværende 
forordning.


