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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om det Indre Marked 
og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union fastsætter, at Unionen 
skal fremme social retfærdighed og beskyttelse; der henviser til, at arbejdskraftens frie 
bevægelighed er et grundlæggende princip i Den Europæiske Union; der henviser til, at 
artikel 9 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastslår følgende: "Ved 
fastlæggelsen og gennemførelsen af sine politikker og aktiviteter tager Unionen 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"; der henviser til, at 
princippet om ligebehandling er knæsat i artikel 45, stk. 2, i TEUF, der forbyder 
"enhver i nationaliteten begrundet forskelsbehandling af medlemsstaternes 
arbejdstagere, for så vidt angår beskæftigelse, aflønning og øvrige arbejdsvilkår";

B. der henviser til, at der er over 2,3 millioner udstationeringer, hvor tjenesteydelser 
udføres i en anden medlemsstat; der henviser til, at den frie udveksling af 
tjenesteydelser er afgørende for det indre marked og bør bidrage til alle borgeres 
velfærd; der henviser til, at den frie bevægelighed for tjenesteydelser og arbejdstagere i 
det indre marked bør være tilladt, samtidig med at arbejdstagernes rettigheder beskyttes, 
og uden at virksomheder får mulighed for at omgå social- og arbejdsmarkedslovgivning 
og -praksis; der henviser til, at der bør tages behørigt hensyn til miljømæssige og sociale 
overvejelser for at bane vejen for et bæredygtigt marked for tjenesteydelser helt uden 
miljødumping og social dumping;

C. der henviser til, at et mere integreret og indbyrdes forbundet marked for tjenesteydelser 
er nødvendigt til at tackle klimaændringer; der henviser til, at økonomiske, 
miljømæssige og sociale overvejelser skal sidestilles for at bane vejen for et bæredygtigt 
marked for tjenesteydelser helt uden miljødumping og social dumping i 
overensstemmelse med en retfærdig omstilling;

D. der henviser til, at den frie bevægelighed for tjenesteydelser gør det muligt for 
virksomhederne at rekruttere fra en større talentpulje og fra alle grupper, navnlig unge, 
migranter og langtidsledige; der henviser til, at det indre marked kun kan være 
bæredygtigt og øge velstanden, hvis det er baseret på retfærdige og fælles regler; der 
henviser til, at beskyttelse og fremme af en fair løn, ligestilling mellem kønnene og 
anstændige arbejds- og beskæftigelsesforhold spiller en afgørende rolle med hensyn til 
at skabe et velfungerende, retfærdigt og bæredygtigt indre marked for tjenesteydelser af 
høj kvalitet; der henviser til, at EU-lovgivningen om fri og fair bevægelighed for 
personer, arbejdstagere, varer og tjenesteydelser skal gennemføres og overvåges 
effektivt og konsekvent i denne henseende; der henviser til, at Den Europæiske 
Arbejdsmarkedsmyndigheds primære rolle er at overvåge overholdelsen af EU-retten på 
området for arbejdstagermobilitet;
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E. der henviser til, at 27 % af merværdien af varer fremstillet i EU skabes af 
tjenesteydelser, og at 14 millioner job i servicesektoren understøtter produktion1;

F. der henviser til, at den frie bevægelighed for tjenesteydelser ikke bør føre til en 
forringelse af arbejdsvilkårene, herunder sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen; der 
henviser til, at den nuværende krise har kastet lys over de eksisterende mangler i 
beskyttelsen af mobile arbejdstagere og grænsegængere; der henviser til, at 
Kommissionens retningslinjer for genoprettelse af retten til fri bevægelighed mere har 
haft fokus på levering af sikre tjenesteydelser til borgere og indbyggere snarere end at 
garantere sikre forhold for arbejdstagerne; der henviser til, at det massive udbrud af 
covid-19 illustrerer de mulige konsekvenser, som dårlige arbejdsvilkår kan have for 
mobile arbejdstagere;

G. der henviser til, at størstedelen af arbejdstagerne i Den Europæiske Union er ansat i små 
og mellemstore virksomheder (SMV'er); der henviser til, at der stadig sker 
overtrædelser af EU-lovgivningen om levering af tjenesteydelser; der henviser til, at 
SMV'erne er de mest sårbare over for sådanne lovovertrædelser; der henviser til, at 
initiativer rettet mod SMV'er og nyetablerede virksomheder bør hjælpe virksomhederne 
med at overholde de eksisterende regler; der henviser til, at illoyal konkurrence er en 
væsentlig kilde til vanskeligheder for SMV'er;

H. der henviser til, at de sociale konsekvenser af den frie bevægelighed for tjenesteydelser 
kan påvirke oprindelsesregionerne og de regioner, der er værter for mobile 
arbejdstagere, både positivt og/eller negativt; der henviser til, at en vellykket industriel 
fornyelse påvirkes alvorligt af de demografiske udfordringer i EU; der henviser til, at 
EU som følge heraf har behov for en robust samhørighedspolitik og en retfærdig og 
geografisk afbalanceret industripolitik, der bidrager til jobskabelse og opadgående 
social konvergens; der henviser til, at en effektiv regulering og kollektive 
overenskomster er afgørende for at sikre anstændige ansættelses- og arbejdsvilkår, 
tjenesteydelser af høj kvalitet og fair konkurrence;

I. der henviser til, at EU-direktivet om tilgængelighed har til formål at bidrage til et 
velfungerende indre marked ved hjælp af en indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 
love og administrative bestemmelser for så vidt angår tilgængelighedskrav for visse 
tjenester, navnlig ved at fjerne og forebygge hindringer for den frie bevægelighed for 
visse tilgængelige produkter og tjenester, der skyldes modstridende tilgængelighedskrav 
i medlemsstaterne, og der henviser til, at efterspørgslen efter tilgængelige tjenester er 
stor, og antallet af personer med handicap forventes at stige betydeligt;

J. der henviser til, at den frie bevægelighed for tjenesteydelser bør følge principperne for 
den europæiske søjle for sociale rettigheder og ikke påvirke den yderligere 
gennemførelse heraf; der henviser til, at det er afgørende at bevare de offentlige 
myndigheders og medlemsstaternes ret til at regulere servicesektoren, hvis det er i 
offentlighedens interesse; der henviser til, at servicedirektivet helt eller delvist 
udelukker sociale tjenesteydelser, sundhedspleje og andre offentlige tjenesteydelser i 
anerkendelsen af de særlige lovrammer, der er nødvendige for, at disse tjenesteydelser 
kan fungere i almenvellets interesse i overensstemmelse med protokol 26 og artikel 14 i 

1 Rytter Synesen, E., Hvidt Thelle, E., Making EU Trade in Services Work for All, Copenhagen Economics, 
København, 2018.
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TEUF;

K. der henviser til, at der ikke findes en EU-dækkende systematisk indsamling af data, som 
har til formål at tilvejebringe tilstrækkelige data om mobile arbejdstagere eller gøre det 
muligt for dem at etablere deres status for socialsikringsdækning og gøre krav på 
forskellige optjente rettigheder; der henviser til, at adgang til oplysninger om gældende 
regler og effektiv overholdelse, overvågning og håndhævelse er nødvendige 
forudsætninger for fair mobilitet og kampen mod misbrug af systemet; der henviser til, 
at digital teknologi, som kan lette tilsynet med og håndhævelsen af lovgivning, der 
sikrer mobile arbejdstageres rettigheder, derfor bør fremmes og anvendes i 
overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne;

1. minder om, at den frie bevægelighed for tjenesteydelser bidrager til økonomisk vækst i 
EU og skaber jobmuligheder; bemærker, at oprindelseslandbestemmelsen er det ledende 
princip for servicedirektivet, og mener, at denne bestemmelse ikke bør ændres; mener, 
at den frie bevægelighed for tjenesteydelser skal opnås under overholdelse af 
arbejdstagernes rettigheder og de sociale rettigheder; minder om, at principperne om 
ligebehandling og fri bevægelighed ikke kun gælder for udbydere af tjenesteydelser, 
men også for arbejdere; mener, at den frie bevægelighed for tjenesteydelser går hånd i 
hånd med fri og fair mobilitet for de arbejdstagere, der leverer disse tjenesteydelser, og 
at det indre marked indebærer fordele, når reglerne om arbejdsvilkår overholdes, og 
mobile arbejdstageres sundhed og sikkerhed beskyttes; understreger, at anvendelsen af 
den europæiske søjle for sociale rettigheder som en minimumsstandard kan bidrage til 
at styrke europæiske arbejdstageres rettigheder og beskyttelse;

2. understreger, at EU-lovgivningen om den frie bevægelighed for tjenesteydelser på ingen 
måde må påvirke udøvelsen af grundlæggende rettigheder som anerkendt i 
medlemsstaterne og på EU-plan, herunder strejkeretten eller retten til at tage andre 
skridt, som er omfattet af de særlige systemer til regulering af 
arbejdsmarkedsrelationerne i medlemsstaterne i overensstemmelse med national 
lovgivning og/eller praksis, eller påvirke retten til at forhandle, indgå og håndhæve 
kollektive overenskomster eller til at tage kollektive skridt i overensstemmelse med 
national lovgivning og/eller praksis; understreger, at lovgivning af høj kvalitet og en 
effektiv gennemførelse heraf er en langsigtet investering;

3. opfordrer til en mere effektiv koordinering på EU-plan og en øget forpligtelse med 
hensyn til bekæmpelse af vigtige sociale udfordringer, samtidig med at de nationale 
systemers alsidighed bevares, og at medlemsstaternes kompetencer samt 
proportionalitetsprincippet og nærhedsprincippet respekteres; minder om 
medlemsstaternes grundlæggende ret til at gå videre end de minimumsniveauer, der er 
fastsat i EU-direktiver, uden at skabe unødige og uforholdsmæssigt store hindringer; 
understreger behovet for et godt samarbejde mellem medlemsstaterne om indsamling af 
data om mobile arbejdstagere for at udbedre datamangler i national praksis, sikre bedre 
adgang til tilgængelige oplysninger og skabe et forudsigeligt og tilgængeligt indre 
arbejdsmarked;

4. opfordrer medlemsstaterne til at offentliggøre alle oplysninger om betingelserne for 
udstationering, navnlig hvad angår lokale og regionale kollektive overenskomster og de 
generelt gældende overenskomster, på standardiserede websteder i overensstemmelse 
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med EU-lovgivningen; understreger, at det er af afgørende betydning at have adgang til 
oplysninger, eftersom det giver arbejdsgiverne retlig klarhed og muliggør en bedre 
beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder; opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre 
og overvåge det reviderede direktiv om udstationering af arbejdstagere på korrekt og 
rettidig vis for at beskytte udstationerede arbejdstagere under deres udstationering i 
forbindelse med den frie udveksling af tjenesteydelser ved at fastlægge obligatoriske 
bestemmelser om arbejdsforhold og beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og 
sikkerhed; opfordrer Kommissionen til at sikre beskyttelsen af arbejdstagernes 
rettigheder med hensyn til den frie bevægelighed for tjenesteydelser; opfordrer 
Kommissionen til at fortsætte overvågningen af medlemsstaternes resultater med 
hensyn til at omsætte og gennemføre lovgivning og til sammen med medlemsstaterne, 
arbejdsmarkedets parter og interessenter at udvikle gennemsigtige og 
deltagerorienterede evalueringer, som bør baseres på kvalitative såvel som kvantitative 
kriterier;

5. understreger, at ambitionen i den europæiske grønne pagt og behovet for retfærdig 
omstilling også skal afspejles i tilgangen til det indre marked for tjenesteydelser og 
fremme høje sociale og miljømæssige standarder som en forudsætning for 
produktivitetsstigninger; fremhæver den rolle, som offentlige udbud bør spille for at nå 
disse mål; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at øge kendskabet til og gøre 
bedre brug af de eksisterende ordninger2 om fremme af grønne tjenesteydelser i 
offentlige udbud3 med henblik på at opnå en cirkulær økonomi; fremhæver betydningen 
af tjenesteydelser, der fremmer en målelig begrænsning af det miljømæssige fodaftryk 
(grønne tjenesteydelser)4; opfordrer Kommissionen til at begynde at arbejde på en 
fælles definition af grønne tjenesteydelser;

6. understreger, at målene for den europæiske søjle for sociale rettigheder, FN's 
verdensmål for bæredygtig udvikling, den europæiske grønne pagt og strategien for 
ligestilling mellem kønnene bør også afspejles i tilgangen til det indre marked for 
tjenesteydelser, idet høje sociale og miljømæssige standarder fremmes som en 
forudsætning for produktivitetsforøgelser; fremhæver betydningen af offentlige udbud 
for at nå disse mål;

7. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og de lokale myndigheder til i samråd med 
arbejdsmarkedets parter og Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed at udarbejde 
specifikke sektorstrategier med henblik på at garantere, fremme og lette en frivillig 
mobilitet for arbejdstagere ved at gennemføre de relevante offentlige politikker og 
skabe jobmuligheder af høj kvalitet og anstændige lønninger, der svarer til 
arbejdstagernes færdigheder; opfordrer derfor medlemsstaterne til at håndhæve 
overholdelsen for at sikre rimelige og lige vilkår for mobile arbejdstagere, bidrage til 
opadgående social konvergens og forstærke det administrative samarbejde mellem 

2 F.eks.: 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_catering_services_SWD_(20
19)_366_final.pdf
3 Europa-Parlamentet, Temaafdeling, The European Services Sector and the Green Transition, Den Europæiske 
Union, 2020, tilgængelig på: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf
4 Europa-Parlamentet, Temaafdeling, The European Services Sector and the Green Transition, Den Europæiske 
Union, 2020, tilgængelig på: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_catering_services_SWD_(2019)_366_final.pdf
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/190927_EU_GPP_criteria_for_food_and_catering_services_SWD_(2019)_366_final.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648768/IPOL_BRI(2020)648768_EN.pdf
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nationale og lokale administrationer; understreger behovet for et velfungerende marked 
for tjenesteydelser med henblik på at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden og få folk i 
arbejde;

8. opfordrer indtrængende de offentlige myndigheder til at undgå uberettigede og 
uforholdsmæssige mobilitetshindringer for arbejdstagere og virksomheder, som vil 
fratage borgerne beskæftigelse, velfærd og sociale ydelser og fratage iværksættere 
muligheder for at revitalisere den europæiske servicesektor og bidrage til opadgående 
konvergens og social samhørighed; bemærker dog, at medlemsstaterne har mulighed for 
at bruge hensynet til samfundets interesse som begrundelse for at begrænse eller 
indskrænke udvekslingen af grænseoverskridende tjenesteydelser som fastlagt af EU-
Domstolen; opfordrer medlemsstaterne til at intensivere deres bestræbelser på at 
bekæmpe skyggeøkonomien og sort arbejde, eftersom disse fænomener har en negativ 
indvirkning på beskyttelsen af arbejdstagerne og fordrejer konkurrencen; opfordrer 
samtidig til, at man støtter arbejdsgiverne ved at give dem forudsigelige og 
ikkediskriminerende driftsbetingelser, så de kan fortsætte med at skabe vækst og 
arbejdspladser; mener, at medlemsstaternes bestemmelser, praksis og love om adgangen 
til og udøvelsen af særlige erhverv og leveringen af særlige tjenesteydelser med henblik 
på beskyttelse af samfundets interesse og beskyttelse af arbejdstagere og/eller 
forbrugere ikke udgør en hindring for uddybningen af det indre marked;

9. fremhæver, at de store økonomiske følger af covid-19-pandemien har undermineret den 
frie bevægelighed for tjenesteydelser og arbejdstagere; glæder sig over Kommissionens 
hurtige udstedelse af dens retningslinjer for sæsonarbejdere den 16. juli 2020 om 
udøvelse af den frie bevægelighed for grænsearbejdere, udstationerede arbejdstagere og 
sæsonarbejdere i EU i forbindelse med coronavirus-pandemien; opfordrer i lyset af 
denne ekstraordinære situation medlemsstaterne til hurtigt at indføre særlige procedurer 
for at sikre, at grænsearbejdere og sæsonarbejdere kan krydse grænserne, og samtidig 
garantere sikre arbejdsforhold; mener, at alle relevante EU-politikker, herunder dem, 
der tager sigte på at styrke det indre marked, efter covid-19-pandemiens afslutning skal 
omfatte genoprettelse af beskæftigelse af høj kvalitet og muligheder for levering af 
tjenesteydelser i hele Unionen for at støtte en lige og bæredygtig udvikling i alle EU-
regioner; er af den opfattelse, at indførelse af solide og langsigtede politikker fremmer 
skabelse af beskæftigelse af høj kvalitet;

10. bemærker, at mangel på kvalificeret arbejdskraft i betragtning af det europæiske 
samfunds aldring i stigende grad bliver et problem, og at en afgørende faktor for 
industriens nuværende og fremtidige overlevelse derfor er udviklingen af et 
efterspørgselsstyret uddannelsessystem, hvor de højere uddannelses- og 
erhvervsuddannelsessystemer skal spille en central rolle, og som ud over at fremme 
princippet om generationsskifte vil tilskynde til digitalisering;

11. opfordrer Kommissionen til at undersøge huller i beskyttelsen og behovet for en 
revision af direktiv 2008/104/EF om vikararbejde for at sikre anstændige arbejds- og 
ansættelsesvilkår for vikarer; minder om, at det er vigtigt at inddrage arbejdsmarkedets 
parter i udformningen og gennemførelsen af bestemmelserne om levering af 
tjenesteydelser og erhverv; fremhæver i denne forbindelse behovet for at placere 
beskyttelsen af arbejdstagere og inddragelse af arbejdsmarkedets parter i centrum for at 
sikre den demokratiske funktion, økonomisk vækst og høje sociale og miljømæssige 
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standarder; opfordrer Kommissionen til at fremme og medlemsstaterne til at sikre 
fagforeningernes adgang til arbejdspladser i overensstemmelse med national praksis; 
opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger til at styrke 
og fremme dialogen mellem arbejdsmarkedets parter og arbejdsmarkedets parters 
uafhængighed og tilskynde arbejdstagere til at organisere sig som et vigtigt redskab til 
at opnå høje standarder for beskæftigelse;

12. opfordrer Kommissionen til at øge sin indsats på dette område og gøre Den Europæiske 
Arbejdsmarkedsmyndighed operationel uden unødige forsinkelser med henblik på at 
forbedre anvendelsen og håndhævelsen af EU-lovgivningen om arbejdskraftens 
mobilitet og koordinering af den sociale sikring;

13. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til fuldt ud at engagere sig i digitaliseringen af 
de offentlige tjenester og til at gennemføre alle komponenter i systemet til elektronisk 
udveksling af oplysninger vedrørende socialsikring med henblik på at forbedre 
samarbejdet mellem medlemsstaterne og de sociale sikringsinstitutioner og fremme 
europæiske arbejdstageres frie og fair mobilitet; opfordrer medlemsstaterne til at 
forbedre samarbejdet og udvekslingen af oplysninger om de sociale sikringsordninger;

14. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme brugen af digitale værktøjer 
og medlemsstaterne til at udstyre arbejdstilsynene med tilstrækkelige ressourcer til at 
bekæmpe alle former for misbrug; opfordrer Kommissionen til at tage initiativ til et 
europæisk socialsikringsnummer, der vil give arbejdstagere og virksomheder 
retssikkerhed og samtidig effektivt kontrollere ordninger med hensyn til 
underentrepriser og bekæmpe socialt bedrageri som f.eks. proformaselvstændig 
beskæftigelse samt udstationerende virksomheder og skuffeselskaber; opfordrer 
endvidere medlemsstaterne til at sikre, at de foretagne kontroller er forholdsmæssige, 
begrundede og ikkediskriminerende; opfordrer indtrængende Kommissionen til at gøre 
Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed fuldt operationel hurtigst muligt for at 
sikre en bedre koordinering mellem de nationale arbejdstilsyn og bekæmpe social 
dumping på tværs af grænserne;

15. understreger behovet for at skabe yderligere måder at tiltrække talent og nødvendige 
færdigheder på; opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og de lokale myndigheder 
til at samarbejde med arbejdsmarkedets parter om at støtte opkvalificering og omskoling 
af arbejdstagere, så de kan høste det fulde udbytte af jobmuligheder af høj kvalitet, 
navnlig ved at erhverve digitale færdigheder; opfordrer til en bedre gensidig 
anerkendelse af forenelighed med hensyn til færdigheder og kvalifikationer, der skal 
understøttes af eksisterende mekanismer for anerkendelse, såsom den europæiske portal 
for jobmobilitet, Europass-onlineplatformen og ESCO-klassifikationssystemet;

16. understreger, at Kommissionens forslag til en revideret meddelelsesprocedure for 
tjenesteydelser vil begrænse medlemsstaternes og de lokale myndigheders 
interventionskapacitet unødigt og undergrave deres lovgivningskompetence på området 
for tjenesteydelser; opfordrer derfor Kommissionen til at trække forslaget tilbage;

17. minder om, at Parlamentet den 21. oktober 2019 opfordrede Kommissionen til at trække 
sit forslag til et europæisk e-tjenesteydelseskort tilbage; gentager derfor sin opfordring 
til Kommissionen til at trække sit forslag tilbage;
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18. understreger, at arbejdstagere med handicap fortsat må leve med mange hindringer, der 
gør det vanskeligt eller umuligt fuldt ud at drage fordel af den frie bevægelighed for 
tjenesteydelser; opfordrer medlemsstaterne til straks at gennemføre den europæiske 
retsakt om tilgængelighed for effektivt at fjerne hindringer for arbejdstagere med 
handicap og sikre, at der er adgang til tilgængelige tjenesteydelser, samt at de 
betingelser, der gælder for levering af tjenesteydelser, er hensigtsmæssige; fremhæver, 
at det er af afgørende betydning at opnå et fuldt tilgængeligt indre marked, der sikrer 
ligebehandling og økonomisk og social integration af arbejdstagere med handicap;

19. opfordrer til, at direktiv (EU) 2019/882 om tilgængelighedskrav for produkter og 
tjenester gennemføres hurtigst muligt;

20. opfordrer Kommissionen til at medtage sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen som 
centrale aspekter for at styrke det indre marked på en socialt bæredygtig måde og skabe 
loyal konkurrence i det indre marked; mener, at Kommissionen bør vedtage en ny og 
ambitiøs strategisk EU-ramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, der omfatter 
en vision for nul arbejdsrelaterede dødsfald; opfordrer Kommissionen til fortsat at 
fastsætte bindende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering for 
kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladsen;

21. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at forbedre EU-lovgivningen og 
samordningen mellem nationale myndigheder for lettere at kunne opdage 
skatteunddragelse; tilskynder Kommissionen og medlemsstaterne til at fremsætte 
forslag til en bindende handlingsplan for bekæmpelse af skatteunddragelse.
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