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ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og 

Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 

i sin betænkning: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Arbejdskraftens frie bevægelighed er en 

grundlæggende frihedsrettighed for EU-

borgere og udgør en af grundpillerne i EU's 

indre marked, som er nedfældet i artikel 45 

i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde. Dens gennemførelse er 

videreudviklet i EU-lovgivning, der tager 

sigte på at sikre fuld udøvelse af de 

rettigheder, EU-borgere og deres 

familiemedlemmer har.  

(1) Arbejdskraftens frie bevægelighed er en 

grundlæggende frihedsrettighed for EU-

borgere og udgør en af grundpillerne i EU's 

indre marked, som er nedfældet i artikel 45 

i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde. Dens gennemførelse er 

videreudviklet i EU-lovgivning, der tager 

sigte på at sikre fuld udøvelse af de 

rettigheder, EU-borgere og deres 

familiemedlemmer har. Det er yderst 

vigtigt at sikre, at denne grundlæggende 

frihedsrettighed altid tager hensyn til 

princippet om ligestilling mellem kvinder 

og mænd og styrkelsen af lige muligheder 

på tværs af EU. 

 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Arbejdskraftens frie bevægelighed er 

også et nøgleelement til udviklingen af et 

egentligt EU-arbejdsmarked, hvor 

arbejdstagerne har mulighed for at bevæge 

sig fra områder med høj arbejdsløshed til 

områder, hvor der er mangel på 

arbejdskraft, hvor flere folk har mulighed 

for at finde job, som passer bedre til deres 

(2) Arbejdskraftens frie bevægelighed er 

også et nøgleelement til udviklingen af et 

egentligt EU-arbejdsmarked, hvor 

arbejdstagerne har mulighed for at bevæge 

sig til områder med flere 

beskæftigelsesmuligheder, hvor flere folk 

har mulighed for at finde job, som passer 

bedre til deres kvalifikationer, og hvor 
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kvalifikationer, og hvor flaskehalsene på 

arbejdsmarkedet fjernes. 

flaskehalsene på arbejdsmarkedet fjernes. 

 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (3a) Det er nødvendigt, at 

medlemsstaterne træffer foranstaltninger 

for at udrydde forskelsbehandling og 

uligheder i forbindelse med lønforskellene 

mellem mænd og kvinder på Den 

Europæiske Unions arbejdsmarked. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Med hensyn til arbejdstagerne og disses 

familier, der gør brug af retten til fri 

bevægelighed, giver traktatens artikel 45 

materielle rettigheder vedrørende 

udøvelsen af denne grundlæggende 

frihedsrettighed, der er fastsat i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 492/2011 af 5. april 2011 om 

arbejdskraftens frie bevægelighed inden for 

Unionen. 

(4) Arbejdstagernes ret til fri 

bevægelighed har en stor indvirkning på 

familielivet og på arbejdstagerne samt 

deres partneres uddannelses- og 

arbejdsmæssige valg; med hensyn til 

arbejdstagerne og disses familier, der gør 

brug af retten til fri bevægelighed, giver 

traktatens artikel 45 materielle rettigheder 

vedrørende udøvelsen af denne 

grundlæggende frihedsrettighed, der er 

fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 492/2011 af 5. april 

2011 om arbejdskraftens frie bevægelighed 

inden for Unionen samt i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2004/38/EF af 29. april 2004 om 

unionsborgeres og deres 

familiemedlemmers ret til at færdes og 

opholde sig frit på medlemsstaternes 

område. Når medlemsstaterne anvender 

forordning (EU) nr. 492/2011, direktiv 
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2004/38/EF og nærværende direktiv, må 

de ikke forskelsbehandle arbejdstagerne 

eller deres familiemedlemmer på grund af 

de forhold, som nævnes i artikel 21 i 

chartret om grundlæggende rettigheder, 

herunder seksuel orientering. 

Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 

Betragtning 4 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  (4a) Medlemsstaterne bør sikre en 

gensidig anerkendelse af de forskellige 

former for retssamarbejde og de deraf 

afledte rettigheder for at undgå enhver 

form for forskelsbehandling af vandrende 

arbejdstagere på grund af disses seksuelle 

orientering eller filosofiske valg. 

Medlemsstaterne bør også sikre, at 

rettigheder, der opnås som følge af 

adoption af et barn, bliver respekteret, 

eftersom dette ikke er en forudsætning, 

når det overvejes at flytte til en anden 

medlemsstat af arbejdsmæssige årsager. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) En udøvelse i praksis af arbejdstagernes 

ret til fri bevægelighed er imidlertid stadig 

en stor udfordring, og mange arbejdstagere 

mangler meget ofte kendskab til deres ret 

til fri bevægelighed. De lider stadig under 

forskelsbehandling på grundlag af 

nationalitet, når de flytter på tværs af 

medlemsstaternes grænser inden for Den 

Europæiske Union. Der er derfor en kløft 

mellem lovgivningen og dens anvendelse i 

praksis, som der må gøres noget ved. 

(5) En udøvelse i praksis af arbejdstagernes 

ret til fri bevægelighed er stadig en stor 

udfordring, og mange arbejdstagere 

mangler meget ofte kendskab til deres ret 

til fri bevægelighed. De lider stadig under 

forskelsbehandling på grundlag af 

nationalitet, når de flytter på tværs af 

medlemsstaternes grænser inden for Den 

Europæiske Union. Arbejdstagere rammes 

også af voldsomme konsekvenser af flere 

forskellige former for forskelsbehandling 

på grund af racemæssig eller etnisk 
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oprindelse, religion eller tro, handicap, 

alder, seksuel orientering og køn. Der er 

derfor en kløft mellem lovgivningen og 

dens anvendelse i praksis, som der må 

gøres noget ved, således som det fremgår 

af statistikkerne over borgerproblemer, 

som løses inden for rammerne af det 

europæiske SOLVIT-system. 

 Denne kløft eksisterer også fortsat for 

visse udsatte grupper såsom hushjælp, 

personer med handicap og analfabeter. 

Der bør derfor iværksættes konkrete 

tiltag, så disse grupper kan udøve deres 

ret til at arbejde i en anden medlemsstat. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) I beskæftigelsespakken af 18. april 

2012 (Meddelelse fra Kommissionen "Et 

opsving med høj beskæftigelse") 

bekendtgjorde Kommissionen sin hensigt 

om at "fremlægge et lovgivningsforslag 

senest i slutningen af 2012 til støtte for 

mobile arbejdstagere (information og 

rådgivning) i udøvelsen af rettigheder, jf. 

traktaten og forordning 492/2011 om 

arbejdskraftens frie bevægelighed inden for 

Unionen". 

(8) I beskæftigelsespakken af 18. april 

2012 (Meddelelse fra Kommissionen "Et 

opsving med høj beskæftigelse") 

bekendtgjorde Kommissionen sin hensigt 

om at "forelægge et lovgivningsforslag 

senest i slutningen af 2012 til støtte for 

mobile arbejdstagere (information og 

rådgivning) i udøvelsen af rettigheder, jf. 

traktaten og forordning 492/2011 om 

arbejdskraftens frie bevægelighed inden for 

Unionen" og tilskyndede medlemsstaterne 

til at øge bevidstheden om rettighederne i 

medfør af EU-lovgivningen om 

ikke-forskelsbehandling, ligestilling 

mellem kvinder og mænd samt 

arbejdstagernes frie bevægelighed og til at 

åbne og fremme adgangen for EU-

borgere til stillinger i den offentlige sektor 

i overensstemmelse med EU-retten, sådan 

som den er fortolket af Domstolen. 

Kommissionen tilskyndede også 

medlemsstaterne til at sikre fuld 

anvendelse af direktiv 2006/54/EF om 

gennemførelse af princippet om lige 
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muligheder for og ligebehandling af 

kvinder og mænd i forbindelse med 

beskæftigelse og erhverv. I sine 

bestræbelser på at nå dette mål lægger 

Kommissionen sig ikke blot fast på at 

fremme mobiliteten for arbejdstagere i 

Unionen i retning af regioner med 

mangel på arbejdskraft, men også på at 

sikre, at de kan udøve deres rettigheder 

mere frit og helst til fulde. 

 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (12a) Det er afgørende, at princippet om 

lige løn og lige arbejdsvilkår for mænd og 

kvinder for arbejde af samme værdi på 

samme arbejdsplads og inden for alle 

erhvervssektorer overholdes strengt, og 

det er derfor vigtigt, at de kollektive 

arbejdsaftaler er kendt og overholdes. 

 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Der bør i det øjemed fastsættes særlige 

regler med henblik på en effektiv 

håndhævelse af de materielle bestemmelser 

om arbejdstagernes frie bevægelighed og 

for at gøre det lettere at sikre en bedre og 

mere ensartet anvendelse af traktatens 

artikel 45 og af forordning (EU) nr. 

492/2011. 

(13) Der bør i det øjemed fastsættes særlige 

regler med henblik på en effektiv 

håndhævelse af de materielle bestemmelser 

om arbejdstagernes frie bevægelighed og 

for at gøre det lettere at sikre en bedre og 

mere ensartet anvendelse af traktatens 

artikel 45 og af forordning (EU) nr. 

492/2011. Navnlig bør medlemsstaterne 

for at sikre ligebehandling af alle EU-

borgere vedtage særlige foranstaltninger 

til fordel for de svageste i samfundet. Det 
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er nødvendigt at træffe målrettede 

foranstaltninger til opfyldelse af de 

særlige behov hos kvinder, der udøver 

deres ret til fri bevægelighed, og som er 

enlige mødre og/eller har handicappede 

børn eller passer ældre slægtninge.  

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til direktiv 

Betragtning 14 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  (14a) Arbejdstagere har større 

sandsynlighed for, at deres rettigheder 

overholdes, hvis de er organiseret via 

interesserepræsentationer. 

Medlemsstaterne bør derfor fremme og 

støtte organisering og 

interesserepræsentation af arbejdstagere 

fra andre medlemsstater, især udsatte 

arbejdstagere så som sæsonarbejdere, 

hushjælp og sexarbejdere. 

 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til direktiv 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) For at sikre en mere effektiv 

retsbeskyttelse bør også foreninger og 

juridiske personer have beføjelse til, som 

nærmere fastlagt af medlemsstaterne, 

enten på vegne af eller til støtte for ethvert 

offer for forskelsbehandling at indtræde 

som part i en sag uden at tilsidesætte 

nationale procesregler vedrørende 

repræsentation og forsvar i retten. 

 (Vedrører ikke den danske tekst) 
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Ændringsforslag  12 

Forslag til direktiv 

Betragtning 18 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) Det er op til hver enkelt medlemsstat 

at beslutte, om de opgaver, der er 

omhandlet i artikel 5, pålægges et allerede 

eksisterende organ, der dækker en bredere 

vifte af grunde til forskelsbehandling. Hvis 

de opgaver, der er omhandlet i artikel, 5 vil 

blive dækket ved at udvide mandatet for et 

organ eller en struktur, der findes i 

forvejen, bør medlemsstaten sikre, at der 

tildeles tilstrækkelige ressourcer til det 

eksisterende organ med henblik på 

varetagelsen af supplerende opgaver for at 

sikre, at det ikke går ud over varetagelsen 

af organernes allerede eksisterende 

opgaver. 

(18) Medlemsstaterne opfordres til at 

betro de opgaver, der er omhandlet i artikel 

5, til et allerede eksisterende 

ligestillingsorgan, der er udpeget i 

overensstemmelse med artikel 13 i direktiv 

2000/43/EF, eller som dækker en bredere 

vifte af grunde til forskelsbehandling. Hvis 

de opgaver, der er omhandlet i artikel, 5 vil 

blive dækket ved at udvide mandatet for et 

organ eller en struktur, der findes i 

forvejen, bør medlemsstaten sikre, at der 

tildeles tilstrækkelige ekstra ressourcer til 

det eksisterende organ med henblik på 

varetagelsen af supplerende opgaver for at 

sikre, at organet kan varetage alle sine 

funktioner på effektiv og fyldestgørende 

vis, og navnlig at det ikke går ud over 

varetagelsen af organernes allerede 

eksisterende opgaver. 

Begrundelse 

Baseret på input fra det europæiske netværk af ligestillingsorganer, Equinet. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til direktiv 

Betragtning 21 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(21) Medlemsstaternes bør gøre 

oplysninger om beskæftigelsesvilkår og –

betingelser mere bredt tilgængelige for 

arbejdstagere fra andre medlemsstater, for 

arbejdsgiverne og for andre interesserede 

parter. 

(21) Medlemsstaterne bør gøre alle 

relevante oplysninger om betingelser og 

goder, bolig, sundhedsydelsessikkerhed, 

skattefordele og -ulemper for 

arbejdstagerens partner, skat og goder 

vedrørende børnepasning og 

pensionsrettigheder bredt tilgængelige og 

lettilgængelige på de relevante sprog for 

arbejdstagere fra andre medlemsstater, for 

arbejdsgiverne og for andre interesserede 
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parter. Medlemsstaterne bør også sikre, at 

økonomisk overkommelige sprogkurser er 

til rådighed for arbejdstagerne og deres 

familier. 

 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til direktiv 

Betragtning 22 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (22a) Den effektive kontrol, der foretages 

ved arbejdstilsyn, er et vigtigt middel til 

sikring af ligebehandling og bekæmpelse 

af sort arbejde, social dumping og 

forskelsbehandling på grundlag af ikke 

blot nationalitet, men også køn, eftersom 

migrantkvinder ofte udsættes for dobbelt 

forskelsbehandling. 

Arbejdstilsynsmyndigheder bør derfor 

gives tilstrækkelige ressourcer. 

 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til direktiv 

Betragtning 22 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (22b) Herudover er det vigtigt at forbedre 

samarbejdet og koordineringen mellem 

arbejdstilsynsmyndigheder i 

grænseoverskridende regioner. 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til direktiv 

Betragtning 23 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(23) Dette direktiv fastsætter mindstekrav (23) Dette direktiv fastsætter mindstekrav 
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og giver derved medlemsstaterne mulighed 

for at opretholde eller indføre gunstigere 

bestemmelser. Medlemsstaterne har 

desuden mulighed for at udvide den 

kompetence, der er tillagt de 

organisationer, der skal varetage opgaver 

vedrørende beskyttelse af vandrende EU-

arbejdstagere mod forskelsbehandling på 

grundlag af nationalitet, til også at omfatte 

retten til ligebehandling uden 

forskelsbehandling på grundlag af 

nationalitet for alle EU-borgere og deres 

familiemedlemmer, der udøver deres ret til 

fri bevægelighed, som fastlagt i artikel 21 i 

TEUF og Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om 

unionsborgeres og deres 

familiemedlemmers ret til at færdes og 

opholde sig frit på medlemsstaternes 

område. Gennemførelsen af nærværende 

direktiv bør ikke benyttes som begrundelse 

for at forringe de eksisterende vilkår på 

dette felt i de enkelte medlemsstater. 

og giver derved medlemsstaterne mulighed 

for at opretholde eller indføre gunstigere 

bestemmelser, især med henblik på at 

sikre kvinder og mænd lige muligheder 

for at gøre brug af retten til fri 

bevægelighed. Medlemsstaterne har 

desuden mulighed for at udvide den 

kompetence, der er tillagt de 

organisationer, der skal varetage opgaver 

vedrørende beskyttelse af vandrende EU-

arbejdstagere mod forskelsbehandling på 

grundlag af nationalitet, til også at omfatte 

retten til ligebehandling uden 

forskelsbehandling på grundlag af 

nationalitet for alle EU-borgere og deres 

familiemedlemmer, der udøver deres ret til 

fri bevægelighed, som fastlagt i artikel 21 i 

TEUF og Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om 

unionsborgeres og deres 

familiemedlemmers ret til at færdes og 

opholde sig frit på medlemsstaternes 

område. Gennemførelsen af nærværende 

direktiv bør ikke benyttes som begrundelse 

for at forringe de eksisterende vilkår på 

dette felt i de enkelte medlemsstater. 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til direktiv 

Betragtning 26 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(26) Efter et passende tidsrum efter 

direktivets gennemførelse bør 

Kommissionen udarbejde en rapport om 

gennemførelse af direktivet, bl.a. med en 

evaluering af, om det er nødvendigt at 

fremsætte forslag med henblik på at sikre 

en bedre håndhævelse af EU-lovgivningen 

om fri bevægelighed.  

(26) Efter et passende tidsrum efter 

direktivets gennemførelse bør 

Kommissionen udarbejde en rapport om 

gennemførelse af direktivet, bl.a. med en 

evaluering af, om det er nødvendigt at 

fremsætte forslag med henblik på at sikre 

en bedre håndhævelse af EU-lovgivningen 

om fri bevægelighed. Denne evaluering 

bør have en tilgang, der inddrager 

kønsaspektet. 
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Ændringsforslag  18 

Forslag til direktiv 

Betragtning 27 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(27) I dette direktiv overholdes de 

grundlæggende rettigheder og de 

principper, der anerkendes i Den 

Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder, bl.a. retten til 

erhvervsfrihed og retten til at arbejde 

(artikel 15) og retten til ikke-

forskelsbehandling (artikel 21, særlig stk. 2 

om ikke-forskelsbehandling på grund af 

nationalitet), forhandlingsretten og retten 

til kollektive skridt (artikel 28), retten til 

retfærdige og rimelige arbejdsforhold 

(artikel 31), retten til fri bevægelighed og 

opholdsretten (artikel 45) og retten til 

adgang til effektive retsmidler og til en 

upartisk domstol (artikel 47). Det skal 

gennemføres i overensstemmelse med 

disse rettigheder og principper.  

(27) I dette direktiv overholdes de 

grundlæggende rettigheder og de 

principper, der anerkendes i Den 

Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder, bl.a. retten til 

erhvervsfrihed og retten til at arbejde 

(artikel 15) og retten til ikke-

forskelsbehandling (artikel 21, særlig stk. 1 

om ikke-forskelsbehandling på grund af 

køn og stk. 2 om ikke-forskelsbehandling 

på grund af nationalitet), forhandlingsretten 

og retten til kollektive skridt (artikel 28), 

retten til retfærdige og rimelige 

arbejdsforhold (artikel 31), retten til fri 

bevægelighed og opholdsretten (artikel 45) 

og retten til adgang til effektive retsmidler 

og til en upartisk domstol (artikel 47). Det 

skal gennemføres i overensstemmelse med 

disse rettigheder og principper. 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) beskæftigelses- og arbejdsvilkår, navnlig 

for så vidt angår aflønning og afskedigelse 

b) beskæftigelses- og arbejdsvilkår, navnlig 

for så vidt angår forbud mod enhver form 

for forskelsbehandling, aflønning og 

afskedigelse 
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Ændringsforslag  20 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) rettigheder på arbejdet 

 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – litra c a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) adgang til social sikring, herunder 

sundhedspleje og 

arbejdsløshedsforsikring 

 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) medlemskab af fagforening d) medlemskab af fagforening og andre 

arbejdsrelaterede sammenslutninger 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – litra g 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

g) adgang til uddannelse for 

arbejdstagernes børn. 

g) adgang til uddannelse, herunder 

førskoleundervisning og børnepasning, 
for arbejdstagernes børn. 
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Ændringsforslag  24 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 

arbejdstagere og medlemmer af deres 

familier, der mener, at de har været eller er 

udsat for uberettigede begrænsninger i 

deres ret til fri bevægelighed, eller som 

føler sig krænket ved en tilsidesættelse af 

princippet om ligebehandling for dem, 

også efter at det forhold, under hvilket 

forskelsbehandlingen angiveligt har fundet 

sted, er ophørt, har adgang til retslige 

og/eller administrative procedurer, 

herunder, i tilfælde hvor de finder det 

hensigtsmæssigt, forligsprocedurer, til 

håndhævelse af forpligtelserne i henhold til 

traktatens artikel 45 og artikel 1-10 i 

forordning (EU) nr. 492/2011. 

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 

arbejdstagere og medlemmer af deres 

familier, der mener, at de har været eller er 

udsat for forskelsbehandling eller 

uberettigede begrænsninger i deres ret til 

fri bevægelighed, eller som føler sig 

krænket ved en tilsidesættelse af princippet 

om ligebehandling for dem, også efter at 

det forhold, under hvilket 

forskelsbehandlingen angiveligt har fundet 

sted, er ophørt, får stillet til rådighed og 

har adgang til hurtige retslige og/eller 

administrative procedurer, herunder, i 

tilfælde hvor de finder det 

hensigtsmæssigt, forligsprocedurer, til 

håndhævelse af forpligtelserne i henhold til 

traktatens artikel 45 og artikel 1-10 i 

forordning (EU) nr. 492/2011. 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Medlemsstaterne sikrer ikke blot, at 

disse procedurer er til rådighed, men er 

også forpligtet til at oprette 

informationssystemer for at sikre, at 

arbejdstagerne og deres familier, uanset 

deres sprogfærdigheder, kender til deres 

eksistens, mekanismer og procedurer. 
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Ændringsforslag  26 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1b. Medlemsstaterne sikrer, at 

arbejdstagere, som indleder en retslig 

eller administrativ procedure ikke bliver 

ugunstigt behandlet af deres arbejdsgiver. 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1c. Medlemsstaterne sikrer i 

overensstemmelse med national lov og 

praksis, at der findes de nødvendige 

ordninger til at sikre, at arbejdstagerne 

kan gøre krav på og modtage skyldige 

betalinger, og/eller at tredjeparter kan 

handle på deres vegne med dette formål 

for øje. 

 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 e (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1e. Medlemsstaterne sikrer 

ligebehandling af arbejdstagere, 

kombineret med tilstrækkelig beskyttelse 

af deres arbejdstagerrettigheder, i 

overensstemmelse med gældende national 

lovgivning og kollektive overenskomster i 

den pågældende medlemsstat. Princippet 

om ”lige løn for samme arbejde” bør 

sammen med ligestilling mellem mænd og 

kvinder gælde overalt i EU for at 
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forhindre løndumping og social dumping. 

Medlemsstaterne sikrer, at fri 

bevægelighed aldrig udnyttes med henblik 

på ulige behandling, løndumping og 

social dumping. 

 

 

 

Ændringsforslag 29 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at foreninger, 

organisationer og andre juridiske personer, 

som i overensstemmelse med kriterierne i 

deres nationale lovgivning har en legitim 

interesse i at sikre, at bestemmelserne i 

dette direktiv overholdes, enten på vegne af 

eller til støtte for arbejdstageren og dennes 

familiemedlemmer, med dennes 

godkendelse kan indlede enhver form for 

retslige og/eller administrative procedurer 

med henblik på håndhævelse af 

rettighederne i henhold til traktatens artikel 

45 og artikel 1-10 i forordning (EU) nr. 

492/2011. 

1. Medlemsstaterne sikrer, at foreninger, 

organisationer og andre juridiske personer, 

som i overensstemmelse med kriterierne i 

deres nationale lovgivning har en legitim 

interesse i at sikre, at bestemmelserne i 

dette direktiv overholdes, enten på vegne af 

eller til støtte for arbejdstageren og dennes 

familiemedlemmer, med dennes 

udtrykkelige godkendelse, hvor det er 

relevant, kan indlede enhver form for 

retslige og/eller administrative procedurer 

med henblik på håndhævelse af 

rettighederne i henhold til traktatens artikel 

45 og artikel 1-10 i forordning (EU) nr. 

492/2011. 

 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne udpeger en struktur 

eller et eller flere organer til fremme, 

analyse, overvågning af samt støtte for 

ligebehandling af alle arbejdstagere eller 

deres familiemedlemmer uden 

forskelsbehandling på grundlag af 

nationalitet, og de træffer de nødvendige 

foranstaltninger til, at organerne kan 

1. Medlemsstaterne udpeger en struktur 

eller et eller flere organer til fremme, 

analyse, overvågning af samt støtte for 

ligebehandling af alle arbejdstagere eller 

deres familiemedlemmer uden 

forskelsbehandling, især ikke på grundlag 

af nationalitet, og de træffer de nødvendige 

foranstaltninger til, at organerne kan 
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fungere. Sådanne organer kan indgå som 

en del af agenturer, der på nationalt plan 

har samme formål, men som dækker en 

bredere vifte af grunde til 

forskelsbehandling. I så fald skal 

medlemsstaterne sikre, at der tildeles 

tilstrækkelige ressourcer til det 

eksisterende organ, så de supplerende 

opgaver kan varetages, for at sikre, at det 

ikke går ud over varetagelsen af organernes 

allerede eksisterende opgaver. 

fungere, samt sikrer deres fulde 

uafhængighed. Medlemsstaterne sikrer, at 

disse organer har en tilgang, der tager 

hensyn til kønsaspektet i alle processens 

etaper. Sådanne organer kan indgå som en 

del af agenturer, der på nationalt plan har 

samme formål som dem, der henvises til i 

artikel 13 i direktiv 2000/43/EF, eller som 

dækker en bredere vifte af grunde til 

forskelsbehandling. I så fald skal 

medlemsstaterne sikre, at der tildeles 

tilstrækkelige ressourcer til det 

eksisterende organ, så de supplerende 

opgaver kan varetages, for at sikre, at 

organet kan varetage alle sine funktioner 

på effektiv og fyldestgørende vis, og 

navnlig at det ikke går ud over 

varetagelsen af organernes allerede 

eksisterende opgaver. 

 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 2 – litra a a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) at tage sig af spørgsmål vedrørende 

ligebehandling af mænd og kvinder 

 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til direktiv 

Artikel 5 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Under alle omstændigheder skal der 

hvert år offentliggøres en rapport for at 

gøre status over arbejdet i det organ, der 

er oprettet, og forelægge forslag. 
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Ændringsforslag  33 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Dialog  Interesserepræsentation og dialog  

 

Ændringsforslag 34 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 1  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne tilskynder til en dialog 

med relevante ikke-statslige organisationer 

og arbejdsmarkedets parter, som i 

overensstemmelse med deres nationale 

lovgivning og praksis har en legitim 

interesse i at bidrage til bekæmpelsen af 

forskelsbehandling på grundlag af 

nationalitet med henblik på at fremme 

princippet om ligebehandling.  

Medlemsstaterne tilskynder og støtter en 

dialog med relevante ikke-statslige 

organisationer og arbejdsmarkedets parter, 

som i overensstemmelse med deres 

nationale lovgivning og praksis har en 

legitim interesse i at bidrage til 

bekæmpelsen af forskelsbehandling på 

grundlag af nationalitet med henblik på at 

fremme princippet om ligebehandling. 

 

 

Ændringsforslag  35 

Forslag til direktiv 

Artikel 6 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Medlemsstaterne sikrer, at organet til 

støtte for ligebehandling aktivt fremmer 

interesserepræsentation, og at det sikrer, 

at arbejdstagere og disses familier, som 

udøver deres ret til fri bevægelighed, er 

bevidste om og kan udnytte deres 

rettigheder. 
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Ændringsforslag  36 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 1  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne sikrer, at de 

bestemmelser, der vedtages i medfør af 

dette direktiv, og de relevante 

bestemmelser, der allerede gælder, jf. 

artikel 1-10 i forordning (EU) nr. 

492/2011, på hele deres område bringes til 

de berørte personers kendskab ved hjælp 

af alle egnede midler. 

1. Medlemsstaterne sikrer, at de berørte 

personer oplyses om deres rettigheder, 

herunder de bestemmelser, der vedtages i 

medfør af dette direktiv, og de relevante 

bestemmelser, der allerede gælder, jf. 

artikel 1-10 i forordning (EU) 

nr. 492/2011, og at de oplyses om den 

lange række af andre regler vedrørende 

social sikring, herunder familiegoder, 

retten til arbejde, arbejdsvilkår, skat, 

familieanerkendelse og sproglæring, som 

er vigtige for arbejdstagere og deres 

familier, som udøver deres ret til fri 

bevægelighed, på hele deres område ved 

hjælp af alle egnede midler. 

 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne skal give klare og let 

tilgængelige, fuldstændige og ajourførte 

oplysninger om de rettigheder i henhold til 

EU-retten om fri bevægelighed for 

arbejdstagere. . Disse oplysninger bør også 

være let tilgængelige gennem Dit Europa 

og Eures. 

2. Medlemsstaterne skal give klare, gratis 

og let tilgængelige, fuldstændige og 

ajourførte oplysninger om de rettigheder i 

henhold til EU-retten om fri bevægelighed 

for arbejdstagere. Disse oplysninger bør 

også være let tilgængelige gennem Dit 

Europa og Eures. 
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Ændringsforslag  38 

Forslag til direktiv 

Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Medlemsstaterne gør de berørte 

personer opmærksomme på oplysninger 

vedrørende yderligere relevante nationale 

bestemmelser om arbejdstagere og deres 

familier, der udøver deres ret til fri 

bevægelighed. 
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